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Objednajte si Diár gréckokatolíka,
kde nájdete všetky potrebné liturgické 

informácie pre gréckokatolíka. 
Zároveň vám poslúži ako zápisník. 
Jeho cena je 50,- Sk. Zasielame na 

dobierku, alebo spolu s časopisom Slovo 
(pre individuálnych odberateľov).

Sobota 1 .2 . -  Predprazdenstvo Stretnutia Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
-  Svätý mučenľkTrifón;

Antifóny predobrazujúce. Tropár, Sláva i teraz, 
kondák z predprazdenstva. Prokimen, a le lu ja  
a pričasten zo soboty. 1 Sol 5 ,14-23 , zač. 273; Lk
17, 3-10, zač. 84.

Nedeľa 2 .2 . -T rids ia ta  druhá nedeľa po Päťdesiat
nici - 0  Zachejovi
-  Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista so S im eonom ;

Liturgické rúcho svetlé. Radový hlas je štvrtý. 
Evanjelium na utierni je Lk 2,25-32, zač. 8. Antifóny 
predobrazujúce. Vchod zo sviatku. Tropár z hlasu 
a zo Stretnutia Pána, Sláva: kondák z hlasu, I teraz: 
kondák zo S tretnutia Pána. Prokimen, a le lu ja  
a pričasten najprv z hlasu a potom zo Stretnutia 
Pána. Namiesto „Dôstojné je “ sa spieva „Panenská 
B ohorod ička“ a IX. irm os. Svätenie sviečok. 
Myrovanie. 1 Tim 4, 9-15, zač. 285b; Hebr 7, 7-
17, zač. 316; Lk 19, 1-10, zač. 94; Lk 2, 22-40, 
zač. 7. V poprazdenstve menlivé časti liturgie do
9. februára, ak nepripadne svätý s vlastnou službou, 
sú ako 2. februára. Čítania sú radové.

Pondelok 3. 2. -  Svätý a spravodlivý Slmeon 
Bohopríjem caa prorkyňa Anna; Menlivé časti ako 
v poprazdenstve. Poriadok tropárov: zo Stretnutia 
a o spravodlivých, Sláva: kondák o spravodlivých,
I teraz: kondák zo Stretnutia. Prokimen, aleluja 
a pričasten zo Stretnutia a spravodlivým. 1 Pt 2,21 - 
25; 3 ,1  -9, zač. 59; Hebr 9 ,1 1-14 , zač. 321 b; Mk 
1 2,13-17, zač. 54; Lk 2, 25-32; zač. 8

Utorok 4 .2 . -  Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský;
1 Pt 3 ,10-22 , zač. 60; Mk 12,18-27, zač. 55.

Streda 5 .2 . -  Svätá mučenica Agáta; 1 Pt 4 .1 -11 ,
zač. 61. Mk 12, 28-37, zač. 56.

Š tvrtok 6. 2. -  Náš prepodobný otec Bukol, 
smyrnlansky biskup; 1 Pt 4 ,1 2 -1 9 ; 5 ,1 -5 , zač. 
62. Mk 12, 38-44, zač. 57.

Piatok 7. 2. -  Náš prepodobný otec Partenios, 
lampsacký biskup; 2 Pt 1,1 -10, zač. 64. Mk 13,1 - 
8; zač. 58.

Sobota 8 .2 . -  Svätý veľkomučeníkTeodor Tirón; 2
Tim 2 ,1 1 -19 , zač. 293; Lk 18, 2-8a, zač. 88. Na 
večlerni: Začiatok používania bohoslužobnej knihy 
Pôstna trioď

Nedeľa 9 .2. -T ridsiata tretia nedeľa po Päťdesiatnici 
- o  mýtnikovi a farizejovi
-  Svätý mučeník Nikefor

V tento deň sa zakončuje sviatok Stretnutia Pána. 
Rúcho svetlé . Radový hlas je p la ty, radové 
evanjelium na utierni je piate. Liturgia s v. Jána 
Zlatoústeho. Antifóny nedeľné. Tropár z hlasu a zo 
Stretnutia. Sláva: kondák z tr lo d e  (o mýtnikovi
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a farizejovi), I teraz: kondák zo Stretnutia. Prokimen, 
a le lu ja  a pričasten najprv z hlasu a potom zo 
Stretnutia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Panenská 
Bohorodička a IX. Irmos zo Stretnutia. 2 Tim 3 ,1 0 -
15, zač. 296; Lk 18,10-14, zač. 89.

Pondelok 10. 2. -  Svätý mučeník Charalampés;
Rúcho svetlé. Antifóny každodenné. Menlivé časti 
z pondelka. 2 Pt 1, 20-21; 2 ,1  -9, zač. 66; Mk 13, 
9-13, zač. 59.

U torok 11. 2. -  Svätý h ie rom učeník Blažej, 
sebastejský biskup; Svetový deň chorých. Menlivé 
časti z utorka (rúcho svetlé) a lebo o h ie ro - 
mučeníkovi (rúcho červené). 2 Pt 2 ,9 -22 , zač. 67; 
Mk 13,14-23, zač. 60.

Streda 1 2 .2 . -  Náš otec M eletios, an tioch ijský 
a rc ib iskup ; Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti
o kríži. 2 Pt 3, 1-18, zač. 68; Mk 13, 24-31, 
zač. 61.

Štvrtok 1 3 .2 . -  Náš prepodobný otec Martinián;
Menlivé časti zo štvrtka. 1 Jn 1, 8-10; 2 ,1 -6 , zač. 
69; Mk 13, 31-37; 1 4 ,1 -2 , zač. 62.

P iatok 14. 2. -  Odchod do večn os ti nášho 
prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym 
menom Cyrila, učiteľa Slovanov; Antifóny predo
brazujúce. Menlivé časti vlastné o prepodobnom 
Cyrilovi. Voľnica. 1 Jn 2, 7-17, zač. 70. (radové) 
Hebr 7, 26-28; 8 ,1 -2 , zač. 318. (o prepodobnom) 
Mk 14,3 -9 , zač. 63. Jn 10,9-16, zač. 36. (Čítania 
sú záväzné, nie na výber.)

Sobota 15.2. - Svätý apoštol Onezim; Rúcho svetlé. 
Menlivé časti zo soboty. 2 Tim 3 ,1 -9 , zač. 295; Lk 
20, 45-47; 2 1 ,1 -4 , zač. 103.

Nedeľa 16.2. -  Tridsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiat
nici -  o márnotratnom synovi

-  Svätí m učeníci kňaz Pamfil, Porfýrlos a ich 
spoločníci;
Rúcho svetlé. Radový hlas je šiesty, radové 
evanjelium na utierni je šieste. Antifóny nedeľné.

Tropár z hlasu, Sláva: kondák z triode  (o már
notra tnom  synovi), I teraz: podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu. 1 Kor 6 ,1 2 - 
20, zač. 135; Lk 15,11-32, zač. 79.

Pondelok 17 .2 . - Svätý veľkomučeníkTeodorTirón;
Rúcho svetlé. Menlivé časti z pondelka (rúcho 
svetlé) alebo o mučeníkovi (rúcho červené). 1 Jn 
2 ,18-29 ; 3 ,1 -1 Oa, zač. 71; Mk 11,1 -11, zač. 49.

Utorok 1 8 .2 . -  Náš otec svätý Lev, rímsky pápež;
Rúcho svetlé. Menlivé časti z utorka. 1 Jn 3 , 10b-
20. zač. 72; Mk 14,10-42, zač. 64.

Streda 19. 2. - Svätý apoštol A rch ippos; Rúcho 
pôstnej farby. Menlivé časti zo stredy. 1 Jn 3, 21- 
24; 4 ,1 -16, zač. 73; Mk 14,43-72; 15,1, zač. 65.

Štvrtok 20.2. -  Náš prepodobný otec Lev, katánijský 
biskup; Rúcho svetlé. Menlivé časti zo štvrtka. 1 Jn
4, 20-21; 5 ,1  -21, zač. 74; Mk 15,1 -15, zač. 66.

Piatok 21. 2. -  Náš prepodobný otec Timotej zo 
Symbolov, Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup 
veľkej Antiochie; Rúcho pôstnej farby. Menlivé časti 
z piatku. 2 Jn 1,1 -13, zač.' 75; Mk 15, 22.25. 33- • 
41, zač. 68.

Sobota 22.2. - Mäsopôstna sobo ta -p rvá  zádušná;
Rúcho tmavé. Antifóny každodenné. Menlivé časti 
zo služby za zosnulých. 1 Kor 10 ,23 -28 , zač. 146;
1 Sol 4 ,13-17 , zač. 270; Lk 21, 8-9. 25-27. 33- 
36, zač. 105; Jn 5, 24-30, zač. 16. (Čítania sú 
záväzné, nie na výber.)

Nedeľa 23.2 . -T ridsia ta  piata nedeľa po Päťdesiat
n ic i-m äsopôstna

-  Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup;
Rúcho svetlé. Radový hlas je siedmy, radové 
e va n je lium  na u tie rn i je  s iedm e. A n tifó n y  
nedeľné. Tropár z hlasu, Sláva: kondák z triode,
I teraz: podľa p red p isu . P rok im en , a le lu ja  
a pričasten z triode. 1 Kor 8, 8-13; 9 ,1 -2 , zač. 
140; Mt 25, 31-46, zač. 106.

Pondelok 24. 2. -  Prvé a druhé nájdenie hlavy 
Pánovho predchodcu a krstite ľa  Jána; Rúcho 
svetlé. Menlivé časti z utorka. 3 Jn 1 ,1 -1 5 , zač.
76; 2 Kor 4, 6-15, zač. 176; Lk 19, 29-40; 22, 7- 
39, zač. 96; Mt 11, 2-15, zač. 40. (Čítania sú 
záväzné, nie na výber.)

U torok 25. 2. -  Náš otec svätý Taras, kon- 
štantinopolský arcibiskup; Rúcho svetlé. Menlivé 
časti z utorka. Júd 1,1 -10, zač. 77; Lk 22, 39-42. 
45-71; 23,1, zač. 109.

Streda 26. 2. -  Náš otec svätý Porfýrios, gazský 
biskup; Na dnešný deň s v. liturgia nie je predpísaná.
V prípade slúženia menlivé časti sú podľa úmyslu.

Štvrtok 2 7 .2 . -  Náš prepodobný otec a vyznávač 
Prokop Dekapolita; Menlivé časti zo štvrtku. Rúcho 
svetlé. Júd 1 ,1 1 -25 , zač. 78; Sk 23,1 -34a. 44- 
56, zač. 110.

Piatok 28. 2. -  Náš prepodobný otec a vyznávač 
Bažil, Prokopov spoluaskéta; Na dnešný deň sv. 
liturgia nie je predpísaná. V prípade jej slávenia 
menlivé časti sú podľa úmyslu.

o. ThDr. Vojtech Boháč
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o. Mg r. Ján Závacký
administrátor eparchíe

Drahí bratia a sestry!

„Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, 
a sväté je jeho meno" (Lk 1, 49).

Magnifikát, radostný chválospev Panny 
Márie, poníženej Pánovej služobnice, 

ktorá obdivuje veľké veci, ktoré jej urobil 
Všemohúci. Týmito slovami Panny Márie 
Cirkev ďakuje Pánovi za prijaté dobrodenia. 
Zvlášť nimi ďakuje Gréckokatolícka cirkev na 
Slovensku, ktorá po dlhých rokoch tvrdého 
útlaku môže znova slobodne dýchať a náš Pán 
jej znova a znova preukazuje svoje dobro
denia. On nikdy neopúšťa svojich verných. Sú 
to práve takéto intenzívne chvíle, ktoré nám 
umožňujú takmer názorne, rukolapne sa 
presvedčiť o milosrdnej prítomností Boha, od 
ktorého „zostupuje každý dobrý údel a každý 
dokonalý dar" (Jak 1,17).

Dnešný dar spoločenstvu gréckokatolíc
kych veriacich na Slovensku má podobu 
nového pastiera - biskupa, Mons. ThDr. Jána 
Babjaka SJ.

Nového biskupa Svätý Otec vymenoval 
11. decembra 2002. Na sviatok Bohozjavenia
6. januára t. r. prijal biskupskú vysviacku z rúk 
Svätého Otca Jána Pavla 11., v sídle katolíckej 
Cirkvi, v srdci večného mesta Rím - Bazilike 
svätého apoštola Petra. 18. januára 2003 sa 
Mons. Ján Babjak SJ ujal svojho zodpo
vedného a neľahkého poslania ako prešovský 
sídelný biskup.

Privítajme ho v našich srdciach i modlit
bách ako vzácneho hosťa. Patrón prešovskej 
eparchie, í najdôstojnejšieho otca biskupa, sv. 
Ján Krstiteľ pripravoval cestu Pánovi, a to 
bude aj najdôležitejšie poslanie nového 
biskupa. Vyrovnávať chodníky a viesť zverený 
ľud ku Kristovi.

Ujal sa svojho úradu na začiatku tretieho 
tisícročia. Je to doba neľahká, plná nebezpe

čenstiev, prehnaného subjektivizmu, praktic
kého materializmu, náboženskej indiťerent- 
nosti, konzumizmu, sekularizmu.

Najmä konzumizmus postupne ovláda 
všetky oblasti života spoločnosti a vťahuje do 
svojho bezodného víru í nás veriacich. 
■Zavaľujú nás kamene hmotárstva, ctížiados- 
tivosti, pýchy, ľahostajnosti. Je potrebné ich 
z nášho života odstrániť a uvoľniť miesto pre 
vieru, nádej a obetavú lásku.

Svätý Otec Ján Pavol 11. vo svojej Encyklike 
Novo míllennio ineunte zdôrazňuje: „Nepo
chybnou prioritou pre Cirkev na začiatku 
nového tisícročia je živiť nás Božím slovom, 
aby sme sa stali «služobníkmi Slova»“.

I našu spoločnosť ohrozuje nebezpečenstvo 
negatívnych vplyvov globalízácíe, prejavujúce 
sa prelínaním národov a kultúr. Preto je 
potrebné, aby sme v sebe znovu zapálili počia
točné nadšenie a dali sa preniknúť horlivosťou, 
aby sme osobité hodnoty nášho grécko
katolíckeho spoločenstva očistili a zdokonalili.

Celý slovenský národ spája svoje počiatky, 
svoju etnogenézu a svoje dejiny s prijatím 
kresťanskej viery. Rozvinuli ju v nás a kulti
vovali svätí spolupatróni Európy, apoštolom 
rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Oní nám 
dali písmo, Boží zákon i svetské pravidlá. Tým 
vložili kresťanské hodnoty do nášho národného 
organizmu ako chrbtovú kosť. Práve grécko
katolícke spoločenstvo veriacich ju po stáročia 
chránilo a opatrovalo. Historické tlaky ju 
ohýbali raz vpravo, raz vľavo, zohýbali ju až 
k zemí, ale zlomiť sa ju nepodarilo nikomu.

Nesmieme však nikdy zabudnúť na dra
matickú situáciu v nedávnej minulosti, keď 
sily ideológie, ktorá je v rozpore so slobodou 
a dôstojnosťou človeka, odsúdili naše cirkevné 
spoločenstvo na zánik. Ale Boh „zosadil 
mocnárov z trónov a povýšil ponížených" (Lk
1, 52). Gréckokatolícke spoločenstvo vyšlo 
z tejto skúšky obnovené a posilnené vďaka 
svedectvu a krvi početných mučeníkov, medzi 
ktorých patria i osobnosti na biskupskom 
stolci, blažený Pavol Peter Gojdič a Boží sluha 
Vasíľ Hopko. Nechceme v sebe živiť krivdu, 
len chceme vystríhať, aby sa tieto bolestné 
časy nikdy neopakovali.

Otec biskup Ján Babjak pri vstupe do 
zodpovedného úradu získal dedičstvo, ktoré 
jeho predchodcovia úzkostlivo a odvážne 
chránili. Hlboká dôvera v Boha a odovzdanosť 
do jeho rúk, sila svedectva našich predkov, ktorí 
zostali verní Kristovi napriek ťažkostiam 
a skúškam, budú dostatočnými predpokladmi 
na to, aby tým, ktorí z rozličných dôvodov 
stratili zmysel pre toto dedičstvo, pomohol. 
Bude ich privádzať na cestu znovuobjavenia 
viery, aby ju dobre poznali, aby ju mohli 
milovať a usilovali sa podľa nej každý deň žiť.

Prosme preto našu Nebeskú Matku, Matku 
Cirkví, aby sa za nás všetkých prihovárala 
u svojho Syna. Nech vyprosí najmä jednotu pre 
členov našej Cirkvi a nech sa stane opravdivou

ochranou a útočišťom pre nášho nového otca 
biskupa i pre nás, všetkých veriacich.

V týchto chvíľach je potrebné a správne 
vyjadriť úctu a poďakovanie doterajšiemu 
sídelnému biskupovi, Mons. Jánovi Hirkoví. 
Jeho život a práca v Pánovej vinici sú živým 
obrazom púte našej Gréckokatolíckej cirkvi za 
uplynulé polstoročie.

Prenasledovanie, útlak, väznenie, záblesk 
novej jari v roku 1968-69 a opäť dlhých 20 
rokov ústrkov a nekonečných prekážok pre 
ťungovanie a život gréckokatolíckej cirkvi. 
Naozaj veľmi veľa na jeden ľudský život. Život 
najdôstojnejšieho otca biskupa však nebol len 
jeho osobným životom. Celý, ale úplne celý ho 
obetoval a zasvätil Pánovi a svojím blížnym.

Najskôr ako kňaz, potom ako ordinár a po 
zmenách v našej spoločnosti v r. 1989 ako 
sídelný prešovský biskup.

Ako skutočný apoštol kritérium pravdivosti 
a hodnovernosti apoštola a svedka napĺňal 
do posledného písmenka. Aby slová 11. vati
kánskeho koncilu: „Cirkev má nadviazať 
dialóg s ľudskou spoločnosťou, uprostred 
ktorej žije. Preto je predovšetkým úlohou 
biskupov ísť medzi ľudí, nadviazať s nimi 
dialóg a rozvíjať ho. Aby však pri týchto 
blahodarných rozhovoroch bola vždy pravda 
spojená s láskou a rozum s láskavosťou, musia 
vynikať jasnosťou rečí, spojenou s poní
ženosťou, vľúdnosťou a potrebnou obozret
nosťou, ktorú však má sprevádzať dôvera, 
lebo ňou sa buduje priateľstvo a zbližujú sa 
srdcia" (Chrístus Domínus č.13), napĺňal 
svojím životom a dušpastierskou prácou 
medzi veriacimi veľkého ovčínca Grécko
katolíckej cirkvi.

Jeho biskupské heslo „Pokoj a milosrden
stvo pod ochranou Márie!" naplno vystihuje 
najväčšiu túžbu celého gréckokatolíckeho 
spoločenstva. Vo svojich modlitbách prosil 
Matku Božiu o ochranu ťažko skúšanej grécko
katolíckej Cirkvi, ktorú Svätý Otec počas svojej 
návštevy v Prešove v r. 1995 krásne nazval 
„priezračným plesom Božej dobroty."

Ťažko hľadať slová, ktorými by človek 
vyjadril vďaku za jeho dielo. No nie je dôležité 
uznanie ľudí. Všetko, čo máme a čím sme, 
všetko, čo sme vykonali, pramení v Bohu. 
Teda modlitbou a s poďakovaním sa v týchto 
chvíľach obraciame k nášmu nebeskému 
Otcovi. On najlepšie odmení jeho celoživotnú 
krížovú cestu, ktorú pre milovanú Grécko
katolícku cirkev podstúpil.

Sláva Isusu Chrístu!
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SVÄTÝ O TEC  
POKRSTIL 2 2  DETÍ -  
PO  PRVÝ RAZ 
I TROJČATÁ!

V nedeľu, na sviatok Krstu Pána, pápež Ján 
Pavol 11. slávil Eucharistíu v Sixtínskej 
kaplnke, kde pokrstil 22 detičiek. Po prvý raz 
za svojho 24-ročného pontifikátu boli medzi 
nimi aj trojčatá. V homílii slávenia Eucharistie 
sprevádzanej plačom niektorých novo
rodeniatok, ktorý občas prerušoval jeho slová, 
Svätý Otec pripomenul: „Krstom sa kresťan 
uvádza do tajomstva smrti a vzkriesenia 
Krista a prijíma nový život, ktorý je životom 
samotného Boha. Aký veľký dar, ale aj aká 
veľká zodpovednosť!", zdôraznil Ján Pavol 11. 
obracajúc sa na rodičov a krstných rodičov, 
ktorí predstavovali svoje krstné detičky. 
Pripomenul im, že táto sviatosť im priraďuje 
každodennú úlohu: sprevádzať týchto malič
kých na ceste k svätosti, predovšetkým prí
kladným životom. Trojčatá vo veku 4 me
siacov sa volajú Francesco, Pietro a Sergio 
Morgante a sú deťmi sícílskeho páru Vicenza, 
žurnalistu talianskej televízie RA1 a archi
tektky lldy. Svätý Otec pokrstil spolu 18 
chlapcov a 4 dievčatká väčšinou z Talianska, 
až na malú Libanončanku a Poľku. Na záver 
obradu sa Svätý Otec v dobrej nálade rozlúčil 
s prítomnými rodinami a pobozkal mnohé 
deti, ktoré sa zúčastnili na krste svojich 
súrodencov. Počas svojho 24-ročného ponti
fikátu pokrstil Ján Pavol 11. spolu 1370 novo
rodeniatok vo Vatikáne ako aj na svojich 
pastoračných cestách po Taliansku i po svete.

TK KBS

BÝVALÝ A N G L IK Á N  SA  
STÁ VA K A T O L ÍC K Y M  
B IS K U P O M

Mons. Alan Stephen Hopes, do roku 1992 
anglikánsky farár v Londýne, bol menovaný 
pápežom za nového pomocného biskupa pre 
Westmínster v Londýne. Mons. Hopes pôsobil 
24 rokov na rôznych postoch v cirkvi a napo
sledy ako člen dómskej kapituly londýnskej 
Katedrály sv. Pavla. Potom prestúpil do Kato
líckej cirkvi. Po trojročnom štúdiu teológie bol 
v roku 1995 vysvätený na katolíckeho kňaza. 
Šesť rokov pôsobil v pastorácii vo farnosti 
a v roku 2001 sa stal generálnym vikárom 
Westminsterskej arcidiecézy.

KP/TK KBS

V  R O K U  2 0 0 2  
Z O M R E L O  
M U Č E N ÍC K O U  
S M R ŤO U  2 5  
D U C H O V N Ý C H

Podľa údajov z Vatikánu v minulom roku 
zomrelo za svoju vieru mučeníckou smrťou 25

katolíckych biskupov a kňazov. Ako infor
movala vatikánska misijná tlačová služba 
Fídes najvyššiu cenu zaplatila cirkevv Kolum
bii. V tejto krajine prišli o život ako svedkovia 
viery jeden biskup - Isaías Duarte Cancino 
z Cali - sedem kňazov, jedna rehoľníčka 
a jeden seminarista. Celkom zomrelo v Ame
rike 14 mučeníkov, desiati položili svoj život 
v Aťríke a jeden v Ázií. Z usmrtených svedkov 
evanjelia bolo päť Európanov, 14 Američanov, 
päť Afričanov a jeden Ázíjec.

KP/TK KBS

V  POĽSKU VYJDE  
K N IH A  PÁPEŽOVÝCH  
IN T ÍM N Y C H  BÁSNÍ

V Poľsku bude čoskoro vydaná kniha 
intímnych básní pápeža Jána Pavla 11., ktorá 
bude obsahovať aj pápežove úvahy o výbere 
následníka. Kniha sa podľa cirkevnej agen
túry bude volať Rímsky triptych, meditácie 
Jána Pavla II. Pápež ju vraj napísal počas 
niekoľkých posledných mesiacov. Ján Pavol
11. je autorom niekoľkých úspešných kníh 
o viere. Od roku 1978, kedy zasadol do 
vedenia katolíckej cirkvi, však nepublikoval 
žiadnu báseň. „Dielo Jána Pavla (U.) je 
básnickou meditáciou o takej téme, ako je 
konečnosť, určitým spôsobom to je jeho 
posledná vôt. Pápež sa v ňom napríklad 
dotkne výberu nástupcu," napísala agentúra. 

(čtk),/Zdroj: Moravskoslezský deník, 
3.1. 2003/

EMISÁRI POKO JA
Pápež Ján Pavol II. plánuje vyslať vysoko

postavených zástupcov Cirkvi do Washingtonu 
a Bagdadu, aby ešte predsa len odvrátili 
vojnu v Iraku. Rímske noviny 11 Messaggero 
14. januára informovali, že vo Vatikáne sa 
považuje za možné, že poslanie cestovať do 
USA a Iraku dostanú trancúzsky kardinál 
Roger Etchegaray a predseda Pápežskej rady 
pre spravodlivosť a pokoj, arcibiskup Renato 
Martino,, aby tam ozrejmili postoj pápeža proti 
vojne. V správe sa nemenovali zdroje, ale 
noviny poukázali na to, že kardinála Etche- 
garaya prijal pápež minulý týždeň na 
súkromnej audiencii. O obsahu rozhovoru 
neinformovali.

KP/TK KBS

ÚCTA K PRAVOSLÁVIU
Nový apoštolský nuncius v Moskve arcibis

kup Antonio Menníní po svojom príchode 
zdôraznil: „Je pre mňa veľkou cťou byť veľvy
slancom Svätej stolice a pápeža v tejto 
veľkolepej vznešenej krajine, svätej zemí 
Rusko". Arcibiskup Mennini tiež odovzdal 
pozdravy pápeža Jána Pavla 11. prezidentovi 
Vladimírovi Putinovi a ruskej vláde a vyjadril 
presvedčenie, že vzťahy medzi Rímom 
a Moskvou sa budú vyvíjať v atmosfére 
vzájomnej dôvery a spolupráce. V mene 
pápeža odovzdal pozdravy aj patriarchovi 
Moskvy Alexejovi 11. a cez neho celej Ruskej
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pravoslávnej cirkvi. Povedal, že Katolícka 
cirkev pociťuje k duchovnej a kultúrnej tradícii 
Ruskej pravoslávnej cirkví rešpekt, hlbokú 
úctu a veľkú a skutočnú vďačnosť.

K P / T K K B S

CESTY SVÄTÉHO  
OTCA V  ROKU 2 0 0 3

Pápež Ján Pavol 11. plánuje v tomto roku 
najmenej päť zahraničných ciest. Ako sa 
Kathpress dozvedel z Vatikánu, tri cesty sú 
plánované na máj a jún. Začiatkom mája je 
to krátka cesta do Španielska, ktoré Svätý Otec 
navštívil naposledy v roku 1993.

Od 5. do 8. júna nasleduje obsiahla cesta 
po Chorvátsku, počas ktorej pápež plánuje 
navštíviť okrem iného aj Dubrovník a Osíjek. 
Ešte v tom istom mesiaci je naplánovaná cesta 
do bosnianskeho mesta Banja Luka, kde bude 
Ján Pavol U. blahorečiť katolíckeho inte
lektuála Ivana Merza (1896-1928).

Okrem toho chce Ján Pavol II. podľa 
informácii TK KBS v tomto roku navštíviť aj 
Slovensko a Európsky parlament v Štras
burgu. Pozvanie dostal pred niekoľkými 
dňami od jeho predsedu Patrika Coxa. Termíny 
týchto ciest ešte nie sú definitívne určené. Dňa 
8. mája sa Svätý Otec vyberie aj na cestu 
v rámci Talianska, a pravdepodobne navštívi 
mariánsku svätyňu v Pompejách.

K P / T K K B S

ROK BIBLIE 2 0 0 3  
OSLOVUJE DETI

Malý modrý ruksak má pomôcť deťom 
objavovať Bibliu. Pri príležitosti Roku Biblie 
sa v týchto dňoch začína po celom Nemecku 
kampaň zameraná na detí. Obrázkové 
skladaČKy, semienka kvetov a kompas, ktoré 
sú uložené v modrom ruksaku, majú detí vo 
veku 8 až 13 rokov prostredníctvom hry 
podnietiť k práci s Bibliou. Podľa informácií 
ústrednej kancelárie kampane „Rok Biblie 
2003" sa na akcii „Modrý ruksak", ktorá 
potrvá do konca novembra, podieľa 6400 
skupín s celkovým počtom asi 120 000 detí. 
Organizátorov prekvapil veľký záujem. Podľa 
koordinátora kampane, Petra Kessnera to 
môže súvisieť so skutočnosťou, že cirkev 
ponúka len veľmi málo podujatí pre túto 
vekovú skupinu. Popri Nemecku sa zúčastňujú 
aj deti zo Švajčiarska, Rakúska, Luxemburska, 
Dánska a Belgicka. Ide predovšetkým
o skupiny dorastu, skautov a birmovancov 
z evanjelických a slobodných cirkví, ako aj 
z rímskokatolíckej cirkvi. „Rok Biblie 2003" 
spoločne organizujú Evanjelická cirkev v 
Nemecku, Konferencia biskupov Nemecka, 
Ekumenická rada cirkví v Nemecku a Evan
jelická aliancia v Nemecku.

(EPD; odvysie lané na s ta n ic i Rádio  
Slovensko, v  re lác ii Ekum )

CIRKEV SA VRAC IA
Ako sa Litva snaží nájsť svoju tvár desať 

rokov po získaní nezávislostí, katolícka cirkev

má v úmysle znovu evanjelizovať národ. 
V tejto baltickej krajine už po stáročia katoli
cizmus a národná identita kráčali ruka v ruke. 
Ani dokonca sovietskemu režimu, ktorý zabil, 
uväznil alebo vyhostil štvrtinu obyvateľstva, 
sa nepodarilo zničiť vieru Lítvanov.

„Mládež ako je táto v Seminári sv. Jozefa
- to sú tí robotnici, ktorí musia znovu 
vybudovať litovskú cirkev, ale potrebuje ich 
celá spoločnosť," hovorí kňaz Gintaras Grusas, 
rektor seminára a generálny sekretár Konťe- 
rencie biskupov Liŕl/y-

Narodil sa v USA pre 41 rokmi v rodine 
emigrantov. Študoval vo Vilniuse a v Ríme. Do 
Litvy sa vrátil v roku 1992, niekoľko mesiacov 
po vyhlásení nezávislosti. Nasledujúci rok po
máhal koordinovať historickú návštevu pápeža.

Napriek silným koreňom katolicizmu 
v národe iba 20% obyvateľstva chodí do 
chrámu a sekty sa rýchlo šíria. „Prežívame 
vyčerpanosť z nového začiatku, ktorý je 
súčasne rizikový aj ťascinujúci a cirkev sa 
pokúša pripravovať mládež schopnú prispievať 
k tomuto budovaniu," hovorí rektor seminára.

V štyroch seminároch Litvy študuje 200 
mladých. „Pripravujeme novú miazgu, ktorá 
bude živiť kresťanské spoločenstvo. V Litve je 
650 kňazov a rehoľníkov na 4 milióny 
obyvateľstva - pred sovietskym režimom ich 
bolo 2500," vysvetľuje otec Grusas a spomína:

„Mnohí z našich bratov skončili v sibírskych 
táboroch, iní pomreli vo väzniciach, niektorí 
bolí poslaní do exilu. Počas týchto vyše 50 
rokov zostal otvorený iba jeden seminár, ale 
ten bol obmedzovaný a degeneroval. Po 
získaní nezávislosti nastal rozkvet duchovných 
povolaní, ktorý pokračuje, ale sú tu iné 
naliehavé záležitostí ako vzdelávanie. V ško
lách, kde sa vyučoval ateizmus, teraz možno 
hovoriť o Bohu a vyučovať katolícke nábožen
stvo, ale je to iba krátko, čo máme kvalifi
kovaných učiteľov. V sociálnej oblasti nesú 
rodiny bremeno hrozného dedičstva komuniz
mu - alkoholizmus, potraty, ktoré sa považujú 
za metódu kontroly pôrodnosti a rozvody, ktoré 
predstavujú viac ako polovicu z počtu sobášov. 
Privatizácia viery je veľkou nástrahou v kraj ine, 
kde po stáročia viera charakterizovala 
spolunažívanie spoločností, kultúru a umenie 
pozitívnym a plodným spôsobom.

V tejto situácii cirkev dnes Litvu vyzýva 
ponukou kresťanstva ako možnosťou pre 
každého človeka a ako bohatstva pre celý 
národ. Toto nie je výzva, ktorá je opozícíou, 
ale skôr návrhom slobody pre všetkých. Mladí 
ľudia Litvy tvoria mimoriadny záujem cirkví. 
Musíme byť vierohodní' a musíme mať 
praktické odpovede. Nemôžeme žiť z návratu 
do minulosti, ktorú väčšina mládeže nezažila. 
Mnohí z nich nemohli prijať kresťanskú 
výchovu. Nanajvýš, ak sa niečo naučili doma. 
Ale to nestačí. V tejto situácii musí mať cirkev 
pozitívny prístup. Práve týmto smerom sú 
zamerané diecézne centrá mládeže, ťarností 
a skupiny učiteľov v školách. Máme mnohé 
laické hnutia a skupiny ako Fokoláre, 
Communío et Líberazíone, Charízmatická 
obnova, Opus Deí a hnutie Taizé."

Z E / T K K B S
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M e d z in á ro d n á  ved ecká  ko n feren c ia  
o m as m éd iác h  na GBF PU v Prešove

SPRÁVY Z DOMOVA

KOŠICE - Program apoštolského exarchu:
1.11. - vladyka Milan slúžil zádušnú sv. liturgiu vo 
svojom rodisku vo Veľkej Poľane. Po liturgii predsedal 
slúženiu panychídy no miestom cintoríne.
2. 11. - vladyka slúžil s v. liturgiu a moleben 
v michalovskom chráme Svätého Ducha pri príležitosti 
fatimskej soboty. Po molebene boli už tradičné dialógy, 
tentoraz na tému Večný život.
3. 11. - v Helcmanovciach sa konala posviacka 
obnoveného chrámu, prestola a nového ikonostasu. 
Poobede bol moleben k Božskému srdcu Spasiteľa 
a nasledovali dialógy, v ktorých vladyka odpovedal na 
otázky veriacich farnosti.
8.11. - vo sviatok sv. archanjela Michala slúžil vladyka 
Milan sv. liturgiu v Zemplínskom Jastrabí.
9.11. - vladyka vykonal pastoračnú návštevu väznice 
v Šaci a pri tejto príležitosti slávil aj sv. liturgiu 
v priestoroch väzenskej kaplnky.
10.11. - vladyko Milan vykonal svoju prvú pastoračnú 
návštevu vo filiálke veľatskej farnosti v Luhyni, kde po 
sv. liturgii posvätil dva kríže, jeden pri chráme a druhý 
na miestnom cintoríne.
1 6 .1 1 .-  vladyka slúžil sv. liturgiu na stretnutí 
animátorov Bystrá 2002 a zúčastnil sa jednej 
prednášky.
17.11. - vladyka Milan slúžil ďakovnú sv. liturgiu pri 
príležitosti 10. výročia posviacky chrámu v M i
chaľanoch. Pri tejto liturgii posvätil nové bohoslužobné 
nádoby farnosti.
19. 11. - vladyko Milan sa zúčastnil na Novene 
k Trnavskej Bohorodičke v Trnave. Pri bohoslužbe, ktorej 
predsedal trnavský arcibiskup Ján Sokol, vladyka Milan 
predniesol mariánsku kázeň.
21.11. - vo sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu 
slúžil vladyka sv. liturgiu v Strážskom. Pred liturgiou 
posvätil obnovený bohostánok.
24. 11. - vLožíne vykonal vladyka Milan posviacku 
nového chrámu zasväteného blaženému vladykovi 
Pavlovi, prešovskému biskupovi. Okrem posviacky 
chrámu o liturgie vladyka ešte posvätil nové zvony pre 
tento chrám.
29. 11. - vo Východnom kolégiu v Eichstätte 
v Nemecku sa vladyka Milan zúčastnil osláv sviatku 
sv. apoštola Andreja.
1. 12. - vladyka Milan udelil vCollegium Orientale 
v Eichstätte v Nemecku nižšie svätenia dvom 
seminaristom tohto kolégia. Jeden z nich, Kamil Drozd, 
je členom Košického apoštolského exarchátu.
5. 12. - vladyka Milan sa zúčastnil Mikulášskeho 
večierka v kňazskom seminári v Prešove.
6. 12. - vlodyka Milan slúžil liturgiu prvého piatku 
v Sečovciach. Po liturgii zavítal do farnosti aj sv. Mikuláš
o rozdal deťom darčeky.
7. 12. - vladyka Milan slúžil liturgiu prvej soboty 
v michalovskom chráme Svätého Ducha. Po liturgii

Katolícka cirkev si uvedomuje nové priestory, 
ktoré dnes pre spoločenskú komunikáciu 
ponúkajú médiá. Dôkazom toho bola aj 
Medzinárodná vedecká konferencia Spolo
čenské komunikačné prostriedky v živo
te Katolíckej cirkvi, ktorá sa uskutočnila v dňoch 
3. a 4. decembra 2002 na pôde Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove (GBF PU).

Toto vedecké podujatie, nad ktorým prevzali 
záštitu Mons. Ján Hirka, Dr. h. c., prešovský 
biskup a lng. Juraj Kopčák, primátor mesta 
Prešov, organizovalo Oddelenie súčasných 
foriem ohlasovania viery GBF PU pod vedením 
ThDr. Marka Pribulu, PhD. V mene rektora 
Prešovskej univerzity Prof. PhDr. Karola Feča, 
CSc. účastníkov konferencie pozdravil prorektor

prevedú a doktorandské štúdium PU Prof. PhDr. 
Vladimír Leško, CSc.

Prvú sekciu konferencie, ktorá sa konala 
3. decembra otvoril dekan GBF PU Doc. ThDr. 
František Janhuba. Odznel v nej referát PhDr. 
Beáty Balogovej, ktorá prezentovala teologickú 
revue GBF PU Theologos a príspevok Mgr. lng. 
Gabriela Palu, ktorý sa venoval internetu v službe 
evanjelizácie. Druhá sekcia bola venovaná 
masmédiám v katechéze a filozofii. ThDr. Marek 
Príbula, PhD. vo svojej prednáške poukázal na 
dôležitosť a potrebu začleniť mediálnu výchovu 
do vyučovania náboženskej výchovy na zá
kladných a stredných školách. PhDr. Pavol 
Dancák, PhD. hovoril o komunikácií ako výchove 
k radikálnej otvorenosti. Na službu médií pri 
vytváraní kultúry života sa vo svojom príspevku 
zameral Doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. 
z Teologického inštitútu v Košiciach.

V tretej sekcií 4. decembra v úvodnej pred
náške tajomník Teologického inštitútu v Spišs
kom Podhradí ThDr. Juraj Spuchlák, PhD. 
rozobral pedagogiku spoločenských komuni
kačných prostriedkov vzhľadom na výchovu 
mládeže. S hlavným príspevkom konferencie 
vystúpil rektor Lublínskej školy biznisu a vedúci 
Katedry súčasných foriem ohlasovania viery

Teologickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Lubline (KUL) Prof. dr. hab. Tadeusz Zas?pa, 
ktorý vysvetlil dôležitosť mediálneho vzdelá
vania v kňazských seminároch a poukázal na 
potrebu vzdelávať a vychovávať v tejto oblasti 
práve tých, ktorí sa majú stať budúcimi 
formovateľmi a vychovávateľmi. Štvrtá sekcia 
konferencie sa zaoberala pastoračnými požia
davkami súčasnosti vzhľadom na prostriedky 
spoločenskej komunikácie. Prof. Matej Ilowiecki 
z Varšavskej univerzity oboznámil účastníkov 
s rôznymi spôsobmi manipulácie v mas
médiách a problematikou médií ako súčasťou 
výuky na teologických fakultách sa zaoberal 
Dr. lng. Alois Kfíšťan, ThD. z Teologickej fakulty 
Juhočeskej univerzity v Českých Budéjoviciach. 
Vedúci katedry pastorálnej teológie Rímsko

katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
Doc. ThDr. Jozef Jarab, PhD. predniesol pred
nášku na tému Komunikácia v kontexte 
pastoračnej služby v Cirkvi.

Táto konferencia významným spôsobom 
obohatila nielen akademickú obec v Prešove, ale 
je veľkým vkladom a prínosom aj pre Katolícku 
cirkev na Slovensku. Zásadným výsledkom tohto 
vedeckého podujatia je vôbec prvá medzi
národná dohoda GBF PU o spolupráci tejto 
fakulty so zahraničnou vysokou školou. Pilotným 
projektom vzájomnej spolupráce medzi GBF PU 
v Prešove a TF KUL v Lubline bude prvé číslo 
medzinárodného teologického zborníka o otáz
kach spoločenskej komunikácie v Cirkvi Orbis 
communicationissocialis, ktorého obsah naplnia 
práve príspevky z uskutočnenej konferencie. 
Tento zborník bude vychádzať každoročne pri 
príležitosti Svetového dňa spoločenských komu
nikačných prostriedkov, ktorý sa v Katolíckej 
cirkvi slávi na siedmu veľkonočnú nedeľu. 
Prísľubom do budúcnosti je aj predbežná 
dohoda o možnej spolupráci s Teologickou 
fakultou v Českých Budéjoviciach.

ThLic. Ľubomír Petrík 
Oddelenie súčasných foriem 

ohlasovania viery GBF PU

Pohľad na účastníkov konferencie. (V prvom rade zľava: Prof. dr. hab. Tadeusz Zas$pa, Doc. ThDr. Jozef Jarab, 
PhD., ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. a Prof. Matej Ilowiecki.)
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Účastníci Medzinárodnej vedeckej konferencie „Spoločenské komunikačné prostriedky 
v živote Katolíckej cirkví“, ktorá sa konala v dňoch 3. a 4. decembra 2002 na Grécko
katolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, vyjadrujú podporu 
iniciatíve KBS zo dňa 3.12.2002 k návrhu ministra školstva SR Martina Fronca o vyučovaní 
náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v alternácii s etickou výchovou 
na 1. stupni základných škôl.

Účastníci konferencie: Prof. dr. hab. Tadeusz Zas?pa, Prof. Matej Ilowiecki, Doc. ThDr. 
Jozef Jarab, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., Doc. ThDr. František Janhuba, 
ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., ThDr. Marek Príbula, PhD., PhDr. Pavol Dancák, PhD., Dr. Ing. 
Aloís Kfíšťan, ThD., PhDr. Beáta Balogová, Mgr. Ing. Gabriel Paľa,

Za účastníkov konferencie: 
ThDr. Marek Príbula, PhD., 

predseda organizačného výboru konferencie, 
Mons. Ján Hirka, Dr.h.c., 

Veľký kancelár GBF PU

Vďaka Ti, Bože, že som m ohol 6 0  rokov  
slúžiť ako kňaz v Tvojej C irkvi

„Vďaka Tí, Bože, že som mohol 60 rokov 
slúžiť ako kňaz v Tvojej Cirkvi." Tento text 
je na spomienkových obrázkoch od nášho 
pokorného kňaza a neúnavného spo
vedníka otca Mikuláša Vladimíra, ktorý 
v súčasnosti žije na dôchodku v Bardejove. 
Dňa 6.12. 2002 oslávil šesťdesiat rokov od 
kňazskej vysviacky. Na šesťdesiate výročie 
primičnej svätej liturgie - dňa 19.12.2002 
sa v chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove 
konala slávnostná svätá liturgia. Ce
lebroval ju „primíciant" o. Mikuláš spolu 
so svojím vnukom o. Mikulášom Tressom 
CSsR, správcom farnosti Bardejov - mesto 
o. Petrom Rusnákom, kaplánmi o. Sta
nislavom Jalčákom a o. Petrom Tirpákom, 
s riaditeľom Gréckokatolíckeho biskupstva 
v Prešove o. Františkom Hanobíkom, 
správcom farnosti Snina o. Vladimírom 
Skybom a o. Vasíľom Prokípčákom. Sláv
nosti sa zúčastnil tiež o. Alfonz Bocko, 
okresný dekan, o. Peter Borza z Andrejovej, 
o. Ján Gurský, z farností Družba a správca 
farností Bardejov - Vinbarg, o. Peter Cap.

0. Mikuláš veľmi nerád rozpráva o sebe, 
je veľmi skromný. Jeho viera bola počas 
života veľakrát ťažko vyskúšaná, a tak sa 
aspoň od najbližších útržkovo dozvedáme
o tom, že sa 13 - krát sťahovali, že 13 - 
krát bol vzatý na výsluch a prepustený, že 
bol pri likvidácii cirkvi v roku 1949 na neho 
spáchaný atentát (postrelili ho cez okno na 
fare v Stakčíne večer o 23.45 h. Guľka mu 
prešla cez košeľu a spálila mu prsia), že 
priamo z pracoviska, keď v Liptovskom 
Jáne bol robotníkom pri budovaní zota- 
vovne, ho odviezli do vyšetrovacej väzby,' 
kde namiesto 3 predpísaných mesiacov 
strávil viac ako 3 roky, pričom viac ako rok 
nesmel písať ani podať o sebe žiadnu 
správu (manželke a ich trom malým deťom 
v tom čase oznámili, že je mŕtvy, že sa 
pokojne môže vydať), že mu hrozil trest 
smrti obesením, a tiež mu hrozili odvle
čením na Sibír, že počas väzenia strávil

3 mesiace na samotke, kde nesmel počas 
dňa sedieť, ani ležať, len chodiť alebo stáť, 
že sa z väzenia vrátil až v roku 1955 
a sťahovali sa z Liptovského Jána do 
Okolíčného, kde bývali v 1 - izbovom 
bytíku miestnej textílky a robil tam ako 
robotník v továrni na výrobu nábytku. 
19 rokov strávil mimo pastorácie. Ako kňaz 
pôsobil vo farnostiach Tomyósnémeti, 
Stakčín, Údol, Kremná, Litmanová a Bar
dejov. Nevieme všetko, ani sa nedozvieme
- ale aj tak je toho dosť na jedného človeka. 
Milý úsmev na tvári o. Mikuláša však 
nehovorí o reptaní na trpkosť osudu, 
prezrádza hlboké odovzdanie sa do Božej 
vôle. Aj jeho vnuk o. Mikuláš Tressa CSsR, 
v homílíí pripomína, že vie, odkiaľ to 
pramení, lebo dedka pozoroval veľmi 
zblízka a často. Je  za tým každodenná 
hlboká modlitba srdca, každodenné zbož
né slávenie sv. liturgie a množstvo hodín 
strávených v spovedníci pri vysluhovaní 
sviatosti zmierenia.

Drahý o. Mikuláš, ako sme sa dozvedeli, 
keď ste boli vo väzení, mali ste 2 priania - 
ísť von na prechádzku a vidieť svojich 
blízkych. Aj keď po dlhom čase (na pre
chádzku ste šli až po 3 mesiacoch na 
sviatok sv. Mikuláša a až na tisíci deň 
strávený vo väzení ste smeli uvidieť na 
chvíľu aspoň svoje deti, keď už nie man
želku). Boh nezostáva v mlčaní voči pria
niam Vášho srdca. My dnes spolu s Vami 
v modlitbe odovzdávame Bohu ďalšie Vaše 
prianie, aby Vám daroval šťastnú hodinu 
smrtí. Vaše ruky pred Bohom nebudú 
prázdne. Bude v nich svedectvo života 
dobrého a verného služobníka cirkvi, ktorý 
spolu s manželkou a deťmi s láskou niesol 
kríž za Kristovu cirkev. Nech Vás za to Boh 
na príhovor sv. Mikuláša a blahoslaveného 
biskupa Petra Pavla Gojdiča odmení 
večnou slávou v nebi.

Ľubomíra Capová

SPRÁVY Z DOMOVA

nasledoval moleben k Bohorodičke a dialógy na tému 
Svetové náboženstvá a katolícka cirkev.
8. 12. - vo sviatok Nepoškvrneného počatia 
Bohorodičky slúžil vladyka Milan sv. liturgiu spojenú 
s posviackou obnoveného exteriéru a nového ikonostasu 
v Zemplínskom Jastrabí. Zemplínske Jastrabie je 
bydliskom vladykových rodičov.
9.12. - vladyka Milan vykonal posviacku Domu nádeje 
v Orechovej. Po posviacke nasledovala sv. liturgia.
12. 12. - vladyka Milan vykonal spolu s novo
vymenovaným apoštolským administrátorom muka
čevskej eparchie Mons. ThLic. Milanom Šášikom CM 
pastoračnú návštevu v michalovských kasárňach.
15.12. - v košickej Katedrále Narodenia Bohorodičky 
slúžil vladyka Milan sv. liturgiu po ktorej vyslal 
koledníkov Dobrej noviny koledovať. Pripomenul im, 
aby prinášali do ľudských domovov Krista, ktorého 
súčastný svet často odmieta prijať. Sv. liturgiu 
koncelebrovali aj novomenovaní biskupi Mons. ThDr. 
Ján BabjakSJ, prešovský eporcha a Mons. ThLic. Milan 
Šášik CM, apoštolský administrátor mukačevskej 
eparchie.
22.12.- vladyka Milan slúžil sv. liturgiu v Čeľovciach 
spojenú s posviackou nového ikonostasu.

GKAE

ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ - Posledné predpoludnie starého 
roka si deti z farnosti Zemplínska Široká spríjemnili 
stretnutím na fare. Zahrali sme sa niekolko hier, náš 
duchovný otec Štefan nám porozprával životopis 
svätého Silvestra, pápeža a nezabudli sme ani na 
modlitbu. Z dobrôt, ktoré sme si priniesli, sme si ako 
starí kresťania kedysi spravili agapé. Nechýbalo nám 
ani detské šampanské. Večer sme sa stretli na svätej 
liturgii, aby sme poďakovali za všetko, čím nás Boh 
obdaroval v uplynulom roku. Plní radosti z Božej milosti 
sme privítali Nový rok a tešíme sa, že takéto 
silvestrovské stretnutia sa stanú peknou tradíciou 
v našej farnosti.

deti z farnosti Zemplínska Široká.

KEŽMAROK - Nemáme vlastný chrám. Vyše 20 rokov 
nás, teda našu gréckokatolícku „putujúcu" cirkev, 
zastrešovala rímskokatolícka cirkev. Sv. liturgie a iné 
sviatky sme mali vysluhované v ich Mariánskom 
chráme. Nech sa im sám Pán Boh odvďačí za všetku 
ich ochotu a priazeň. Kedže koncom októbra roku 2002 
sa začalo s rekonštrukciou tohto chrámu, ostali sme 
teda bez strechy na hlavou, ako sa vraví.
Od tohto obdobia nás „pritúlila" evanjelická cirkev a. v. 
v Kežmarku. Sv. liturgie slávime vo Velkom červenom 
kostole (je to ešte drevený kostol ECAV).
A tak môžem povedat' že v Kežmarku spolunažívanie 
kresťanov je ekumenické, tak ako si to želá sám Svätý 
Otec Ján Pavol II.
Štvrtý rok pôsobí v našej farnosti o. Pavol Nižnŕk. Jeho 
srdečnou záležitosťou je výstavba gréckokatolíckeho 
chrámu v Kežmarku. Všetko je „rozbehnuté", máme 
odkúpený pozemok a na jar by sa malo začať s výs
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tavbou. Dúfame, že v tomto započatom diele nám 
pomôžu dobrí ľudia a sám Dobrotivý Pán Boh.
Že v Kežmarku žijeme bratsky, dokazujú aj spoločné 
vstúpenia cirkví pôsobiacich v Kežmarku.
Po príchode o. Pavla Nižníka do Ľubice sa založil 
spevácky zbor Aletheio pod vedením p. Ing. Alenky 
Nižníkovej, ktorý vystupuje na rôznych podujatiach 
cirkevných i mestských.
Naposledy vystupovali na Silvestra o 23.30 hod., spolu 
so speváckym zborom evanjelickej cirkvi pred Velkým 
červeným kostolom. Evanjelický zbor diriguje sám pán 
farár Roman Porubän. Aj keď bolo veľmi nepriaznivé 
počasie, diváci mali bohatý zážitok. Tak sme privítali 
Nový rok 2003.

Mária Hatalova

VYŠNÝ ORUK - Už oddávna vo vianočnom období sa 
otvárali dvere našich domovov, zachovávala sa tradícia 
koledníkov a posolstvo zmierenia. Uchovali sa všetky 
krásne tradície našich predkov, lebo čo by to boli za 
Vianoce bez našich krásnych kolied.
V tejto krásnej vianočnej atmosfére vyvrcholil 
29. decembra 2002 vo farnosti Vyšný Orlík vianočný 
koncert pod záštitou správcu farností Mgr. o. Marcina 
H0RNAKA. V prvej časti koncertu sa preplnená sála 
kultúrneho domu mohla započúvať do krásnych 
duchovných piesní a kolied v podaní miešaného 
gréckokatolíckeho zboru pri chráme s v. Porasky vo 
Svidníku, pod vedením Mgr. Anny Loziňákovej a Mgr. 
Marcela Prokopa. Po ňom sa obecenstvu predstavila 
mládežnícka skupina koledníkov. Najprv to boli deti 
z materskej školy, základnej školy a mládež Vyšného 
Orlíka v programe „Betlehem", v ktorom divákom 
priblížili putujúcu cestu sv. rodiny do Betlehema.
Vianočný koncert vyvrcholil programom „Daj Boh 
šťastia tejto zemi...", v ktorom sa predstavili známi 
umelci speváci ako Monika Kandráčová z Krásnej lúky 
s rodinou, zaslúžila umelkyňa Marienka Mačošková 
z Prešova, Emília Zbihlajová a Tomáš Michal Babjak, 
scénarista a dramaturg programu.
Počas vianočného koncertu sa vyzbieralo dobrovoľné 
vstupné 5.100, Sk, ktoré bolo venované na účet„Dobrá 
novina".
Nad bielymi horami znejú naše krásne vianočné koledy 
a piesne. Nech nesú súlad, harmóniu o pokoj do našich 
sŕdc, aby bolo medzi nami viac dobroty, porozumenia 
a lásky nielen v tento čas vianočný, ale aj pre všedné dni.

Tomáš M. Babjak
o. Mgr. Martin Horňák

K0RUNK0VÁ - Nedávno boli Sviatky Božieho 
narodenia. Všetci sa starali, ako čo najviac potešiť 
svojich najbližších. Podobné starostí sme mali aj my 
deti z obce Korunková. Vďaka o. Pavlovi Dolinskému 
a jeho manželke sa nám podarilo pripraviť krásny 
vianočný program. Spočiatku sme to brali ako žart, no 
onedlho sme zistili, že je to skutočnosť' a tak sa začala 
príprava na Jasličkovú pobožnosť. Skúšky na fare 
a neskôr aj v chráme nám neustále pripomínali, že
25. december sa blíži. Dni bežali ako voda. Deň 
s velkým „D " bol už tu. S velkým strachom o zároveň

Vďaka dobrotivému Bohu i nášmu otcovi 
Marošovi Prejsovi, sme my, gréckokatolícki 
veriaci farností Uličské - Krivé, mohli pocítiť 
a prežiť Pánovu blízkosť a to 24. novembra
2002 na odpustovej slávností, ale í na „mini" 
duchovnej obnove, ktorá bola prípravou na 
hlbšie prežitie odpustovej slávnosti.

Začali sme už vo štvrtok ráno, na sviatok 
sv. archanjela Michala, modlitbou utierne, po 
ktorej bola sv. liturgia, pri ktorej nám o. Maroš 
priblížil význam anjelov, ich úlohu a utvrdil 
nás v tom, že určite každý z nás má svojho 
anjela, ktorý je s nami NONSTOP

V duchovnej obnove sme pokračovali aj 
v piatok a sobotu. Svojou prítomnosťou nás 
poctil správca farnosti Klenová, o. Slavomír 
Zahorjan.

Vo svojich katechézach nám priblížil, čo 
je hriech, hriech prarodičov. Zdôraznil, že kým

sa nezriekame hriechu, nebudeme mať pokoj 
v srdci. Boh si nepamätá hriechy, ktoré nám 
odpustil.

Ďalej nám rozprával o talentoch. Uistil nás, 
že každý máme talenty, okrem iných talent 
milovať, odpúšťať... Boh nám dáva silu na 
všetko, dáva nám „stavebný materiál".

Naša slávnosť vyvrcholila nedeľnou 
odpustovou sv. liturgiou, ktorú spolu s o. Ma
rošom slávili o. Pavol Stanko z Topole a o. Ma
rek Jeník z Lastoviec, ktorý nám vo svojej 
homílii poukázal na Desať Božích prikázaní, 
ktoré sú ako dopravná značka v našom živote.

Ešte raz veľká vďaka Pánu Bohu i za krásne 
počasie i Vám otcovia duchovní za množstvo 
hlbokých myšlienok a teším sa, že aj keď už 
je po slávnosti, naši anjeli sú vždy s nami.

Jana Pataraýčáková

Darovali na Slovo:
Čitatelia časopisu Slovo z Horne - 1144 Sk; Gréckokatolícka cirkev Strážske - 668 Sk; členky Spolku 

sv. ruženca z Čeľoviec - 300 Sk; Anna Savková, Milhostov - 200 Sk; Ing. Andrej Hančulák, Sačurov - 60 
Sk; Kamila Vasiľová, Vechec - 100 Sk;; Juraj Sabol, Budkovce - 40 Sk; PhDr. Ján Hromý, Bratislava - 50 
Sk; Mária Vargová, Zemplínske Hradište - 200 Sk; čitatelia Slova zo Zemplínskeho Hradišťa - 250 Sk; 
Ján Blicha, Jaseňov - 176 Sk; Monika Burdová, Ruská Kajňa - 28 Sk; Michal Zubko, Dávidov - 140 Sk; o. 
Andrej Pribula, Košice - 76 Sk; Spolok sv. ruženca z Ďačova - 200 Sk; Michal Kunca, Nižný Hrabovec - 
200 Sk; čitatelia časopisu Slovo z Vlače - 300 Sk; rodina Sučková, Lada - 200 Sk; Gréckokatolícky 
farský úrad Ortuťová - 120 Sk; Janko Kolesár, Okrúhle - 40 Sk; Oľga Štefanová, Košice - 200 Sk; Marcel 
Gajdoš, Helcmanovce - 64 Sk; Andrej Dandár, Ružomberok - 140 Sk; Anna Blašková, Ruská Poruba - 40 
Sk; R Tarzícius Ján Krstiteľ Gajdoš, 0. Praem., Fintice - 140 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Stropkov - 
452 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Lomné - 140 Sk; Arcibratstvo sv. ruženca, Koromľa - 1000 Sk; Ing. 
Michal Novotný, Žiar nad Hronom - 100 Sk; Michal Antoš, Stropkov - 60 Sk; Gabriela Sotáková, Košice
- 60 Sk; Jana Kasardová, Bažany - 60 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Sačurov - 180 Sk; Ing. Peter 
Kasenčák, Kremná - 60 Sk; Anna Beluchová, Prešov - 60; Gréckokatolícky farský úrad Kapišová - 456 
Sk; Ján Rebej, Košice-Šaca - 300 Sk; Spolok sv. ruženca, Baškovce - 500 Sk; Ing. Andrej Hančulák, 
Sačurov - 60 Sk; Mgr. Viera Tuková, Nižná - 60 Sk; Ladislav Popovič, Plavecké Podhradie - 60 Sk; 
Gabriela Liková, Nitra - 60 Sk; Rímskokatolícky farský úrad Malaťmá - 60 Sk; Angela Bajnoková, Banská 
Bystrica - 60 Sk; Štefan Bobík, Veľaty - 100 Sk; Magdaléna Horváthová, Keškovce - 200 Sk; Gréckokatolícky 
farský úrad Medzilaborce - 240 Sk; MUDr. Valéria Homzová, Poprad - 100 Sk; Dr. Ján Murín, Bratislava
- 700 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Chorváty - 384 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Kamienka - 120 
Sk; Ján Murdoň - 200 Sk; Ing. Ján Malast, Trenčín - 100 Sk; Dr. Mária Stojáková, Kaluža - 60 Sk; Mária 
Strenová, Vyšná Rybnica - 216 Sk; Gréckokatolícky farský úrad Ortuťová - 152 Sk; o. Mgr. Michal Tkáč, 
Kurov - 24 Sk; Michal Ivančo, Stropkov - 70 Sk; Anna Mižová, Zámutov - 460 Sk; Anna Pačutová, Slivník 
- 100 Sk; Anna Bogdaníková, Rakovčík- 66 Sk; Mária Lenártová, Bardejov - 60 Sk; Prof. Ján Komorovský, 
Trenčín - 60 Sk;

Všetkým štedrým darcom úprimné Pán Boh zaplatí
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Predstavitelia C irkv í u p re z id e n ta

Prezident SR Rudolf Schuster sa 16. ja
nuára 2003 stretol s predstaviteľmi cirkvi 
a náboženských obcí na Slovensku. Zá
stupcom 15 cirkví a náboženských spoločností 
poďakoval za ich prácu a prínos v oblastí 
rozvoja našej vlastí. Prezident poukázal na 
skutočnosť, že práve cirkvi zmierňujú politické
i spoločenské napätie a vytvárajú hodnoty, 
ktoré sú pre národ nenahraditeľné. Podľa 
Rudolfa Schustera bola dobrá spolupráca 
v minulom roku zavŕšená podpísaním medzi
národnej Zmluvy medzí Svätou stolicou 
a Slovenskou republikou o duchovnej službe 
katolíckym veriacim v ozbrojených si
lách a ozbrojených zboroch Slovenskej 
republiky a vnútroštátnej zmluvy medzi SR 
a registrovanými cirkvami a náboženskými 
obcami. Zároveň ocenil aktivity apoštolského 
nuncia v SR Mons. Henryka J. Nowackého, 
ktorý podľa prezidenta vniesol dobrú atmos
féru medzi spolupracujúce cirkvi. Vyzdvihol 
aj aktivity Konferencie biskupov Slovenska 
(KBSI na čele s jej predsedom Mons. Fran
tiškom Tondrom, najmä na cirkevnom poli.

Katolícku cirkev na stretnutí s prezidentom 
zastupoval predseda KBS a spišský diecézny 
biskup Mons. František Tondra, arcibiskup 
Mons. Ján Sokol, biskup Mons. Rudolf Baláž, 
Mons. Ján Hirka, prešovský biskup a apoš
tolský nuncius v SR Mons. Henryk Nowacki. 
Biskup Tondra vyjadril presvedčenie, že aj keď 
mnohí vnímajú tento nový rok s obavami,

existuje tu nádej, ktorou je Boh. Poďakoval 
sa v mene všetkých ocenených predstaviteľov 
katolíckej cirkvi, ktorým prezident 1. januára 
tohto roku udelil štátne vyznamenania. 
Zdôraznil však, že týmto bola ocenená činnosť 
a prínos celej Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Za cirkví združené v Ekumenickej rade 
cirkví sa prihovoril jej predseda a generálny 
biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 
prof. Július Filo, ktorý ocenil zmysel prezi
denta Rudolfa Schustera pre ekumenickú 
spoluprácu. V súvislostí s európskou integ
ráciou SR uviedol, že istá integrácia - 
zjednocovanie sa, by malo prebiehať aj vo 
vzťahu jednotlivých cirkví a náboženských 
obcí. Dôkazom dobrej a eťektívnej ekume
nickej spolupráce je podľa Pavla Traubnera - 
čestného predsedu Ústredného zväzu židov
ských náboženských obcí v SR - aj zriadenie 
ekumenickej kaplnky na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave.

Ako zaznelo z úst viacerých cirkevných 
predstaviteľov, prejavom zjednocovania sa 
a ekumenizmu je aj blížiaci sa Týždeň 
modlitieb za jednotu kresťanov a spoločná 
bohoslužba, ktorá sa uskutoční 26. januára 
2003 o 10.30 hodine v pravoslávnom chráme 
v Komárne. Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ 
Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR 
Ján Juran.

TK KBS

SPRÁVY Z DOMOVA

s očakávaním, ako to dopadne, sme si želali, aby sa 
nám to vydarilo. Jasličkovú pobožnosť sme začali 
v susednej dedine Soľník o 14.00 hod. Naše druhé 
vystúpenie sa konalo v našej farnosti. S blížiacim sa 
časom vystúpenia sa stupňovala aj naša tréma a strach. 
Po odbití 16.00 hod. sme zočali Jasličkovú pobožnosť. 
Program sme odštartovali mládežníckou piesňou so 
sprievodom gitary. V našej „divadelnej pobožnosti" 
okrem Sv. rodiny vystúpili i postavy detí, proroka, 
pastierov, vojaka, hlas ľudu, rozprávača atď. Dali sme 
si záležať i na kostýmoch, ktoré sme si museli vo velkej 
rýchlosti často meniť a prezliekaj aby sme stvárnili 
väčšie množstvo postáv. Pri tom všetkom nezabudnúť 
na nástupy a najmä na naučený text. Podarilo sa. Nikto 
sa nezmýlil, či nezazmätkoval.
Veriaci farnosti, ale aj návštevníci s úžasom sledovali 
naše vystúpenie. Keď sme pri záverečnej piesni zazreli 
spokojný úsmev na tvárach našich blížnych, zažili sme 
naozajstnú radost' spomenúc si no slová o. Pavla, ktorý 
nám pri nácviku hovoril, že to nerobíme pre svoju slávu, 
ale na slávu Božiu a obohatenie spolubratov 
a spolusestier vo svojej farnosti. Týmito slovami 
premáhal našu trému a rozpaky.
Sme radi, že sa nám Jasličková pobožnosť vydarila, 
pretože podobné podujatie sa v Korunkovej pripravilo 
po prvý raz. Náš príspevok k prežitiu sviatkov sa zavŕšil 
posviackou domov na Bohozjovenie, keď sme o. Pavla 
pri svätení domov sprevádzali svojím spevom. Z týchto 
sviatkov sme mali veľmi dobrý pocit.

Zdenko Hicovó 
Luda Džavoronkovó

ROŽŇAVA - V utorok 14. januára 2003 v Rožňove 
odovzdal apoštolský nuncius v SR Mons. Henryk 
J. Nowacki Mons. Vladimírovi Filovi menovaciu bulu. 
Doterajšiemu pomocnému biskupovi Bratislavsko- 
trnavskej arcidiecézy tak zaniká hodnosť titulárneho 
biskupa tukkského v Mauretánii o oficiálne sa stáva 
biskupom koadjútorom Rožňavskej diecézy. Biskup 
koadjútor je na rozdiel od pomocného biskupa 
vybavenýzvláštnymi splnomocneniami s nástupníckym 
právom, ktoré si uplatní hneďpo odstúpení úradujúceho 
biskupa. Biskupa Vladimíra Filu vymenoval Svätý Otec 
Ján Pavol II. za biskupa koadjútora pre Rožňavskú 
diecézu v sobotu 23. novembra 2002.
V histórii so prípad vymenovania biskupa koadjútora 
z inej diecézy odohral na prelome 19. a 20. storočia 
v Spišskej diecéze. V Rožňavskej diecéze ide o historicky 
prvého pomocného biskupa. Svätý otec ho vymenoval 
na základe žiadosti súčasného biskupa Mons. Eduarda 
Kojnoka. Hlavnou úlohou Mons. Vladimíra Fila bude 
správo ekonomických záležitostí, dokončenie reštitúcií 
a dotiahnutie rozbehnutých jednaní. Mons. Eduard 
Kojnok verí, že vďaka ich vzájomnému dlhoročnému 
vzťahu bude ich spolupráca na veľmi dobrej úrovni.
Oficiálne bude Mons. Vladimír Filo veriacim a kňazom 
predstavený 25. januára 2003 o 11,00 hodine 
v rožňavskom katedrálnom kostole Nanebovzatia 
Panny Márie.

J K KBS

VATIKÁN - Pápež Ján Pavol II. prijal pri príležitosti 
odovzdania poverovacích listín dňo 19. decembra 2002

Komisia pre vedu, vzdelávanie, kultúru a univerzity pri KBS 
Miestny odbor Matice slovenskej v Žiline 

Mesto Žilina 
Regionálne kultúrne stredisko v Žiline 

Rímskokatolícky farský úrad Žilina - mesto

V tomto roku sa koná už jubilejný - desiaty ročník celosvetovej súťaže 
v recitovaní kresťanskej poézie a prózy pod názvom „...a Slovo bolo u Boha". Za 
desaťročie svojej existencie dosiahla súťaž veľmi dobrú úroveň. Finále tejto súťaže 
sa uskutoční v Žiline v sobotu dňa 8. februára v budove Mestského úradu. 
Námestie obetí komunizmu 1, OlO 01 Žilina. Prezentácia účastníkov sa začína 
o 8,00 h. a vlastná súťaž sa začne o 9,00 h. Vyhodnotenie súťaže a prehliadka 
víťazov bude v koncertnej sieni Konzervatória v Žiline o 13,00 h.

M ikuláš v D ú b rav e
V nedeľu 8. 12. 2002 do našej obce 

Dúbrava zavítal Sv. Mikuláš, aby tak, ako 
je u neho zvykom, obdaroval naše deti. 
Našu obec, hoci počtom obyvateľov je dosť 
malá, Pán obdaril deťmi, ktoré majú čisté 
a milujúce srdce. To dokázali svojimi 
vinšami i spevom v našej i susednej obci 
Nereše. Ohlasovali veľkú radosť, že sa nám 
narodil Spasiteľ, Ježiš Kristus.

veriaci z Dúbravy
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SPRÁVY Z DOMOVA

vo Vatikáne mimoriadnu a splnomocnenú veľ
vyslankyňu Slovenskej republiky pri Svätej stolici 
Dr. Dagmar Babčanovú a jej manžela Ing. Árch. 
Stanislava Babčana. (Bližšie informácie a rozhovor 
s novou veľvyslankyňou v nasledujúcom čísle.)

RÁDIO VATIKÁN - SRAKKBS

BRATISLAVA - Pri príležitosti 10. výročia vzniku 
Slovenskej republiky 1. januára 2003 udelil prezident 
SR Rudolf Schuster štátne vyznamenania. V Sieni 
ústavy Bratislavského hradu si ich prevzalo 31 osob
ností kultúrneho, spoločenského a duchovného života. 
Medzi ocenenými boli aj predseda Konferencie biskupov 
Slovenska a spišský diecézny biskup Mons. František 
Tondra a Mons. Ján Hirka, doterajší prešovský biskup.
Za mimoriadne významné zásluhy o duchovný rozvoj 
Slovenskej republiky udelil Rudolf Schuster Mons. 
Františkovi Tondrovi štátne vyznamenanie Pribinov kríz
I. triedy. Mons. Ján Hirka si prevzal štátne vyzna
menanie Pribinov kríz II. triedy za významné zásluhy
o duchovný rozvoj Slovenskej republiky. Za všetkých 
ocenených sa poďakoval a prihovoril Ladislav Ballek.
Prezident Rudolf Schuster so vo svojom príhovore 
venoval prvému okrúhlemu výročiu existencie 
Slovenskej republiky. Zdôraznil, že každý z ocenených 
svojim jedinečným a neopakovateľným spôsobom 
prispel k rozvoju našej krajiny, k tomu, že už desať 
rokov budujeme svoju vlastnú štátnosť. „Chcem sa vám 
preto poďakovať za všetko, čo ste svojím životom 
a svojou prácou pre Slovenskú republiku urobili. Za 
desať rokov vlastnej štátnosti sme si i vašou zásluhou 
vytvorili pevné základy," konštatoval prezident.

/zo/
PREŠOV - V novembri minulého roku zriadil arcibiskup 
Mons. Alojz Tkáč v Prešove Univerzitné pastoračné 
centrum Or. Štefana Héseka (UPC). Študenti, peda
gógovia a pracovníci prešovských univerzít a vysokých 
škôl sa počas uplynulých takmer dvoch rokov stretávali 
na duchovnom poradenstve, svätých omšiach, či iných 
spoločenských o kultúrnych aktivitách vo Vysokoškolskom 
klube -  spoločenskom pastoračnom centre. To funguje 
ako občianske združenie a jeho zriaďovateľom je 
Prešovská univerzita. Oficiálnym otvorením UPCv Prešove 
pod správou Katolíckej cirkvi sa tak zvýšil počet 
pastoračných centier na Slovensku na jedenásť Pastoráciu 
vysokoškolákov doteraz viedol a na čele nového UPC 
naďalej pôsobí kaplán farnosti Prešov -  Solivar Ján 
Knapík, v spolupráci s asi dvadsiatkou mladých ľudí, 
dobrovoľníkov, prevažne študentov. Ako uviedol pre TK 
KBS, prešovskí vysokoškoláci bohoslužby, biblické hodiny, 
či duchovné obnovy doteraz navštevovali v spoločenských 
miestnostiach na internáte a v prenajatých priestoroch. 
Nové priestory Univerzitného pastoračného centra 
Or. Štefana Héseka by mali byť v budove Slovenského 
katolíckeho kruhu na Jarkovej ulici v Prešove. Poslaním 
univerzitných pastoračných centier je napomáhaťľudskej 
a kresťanskej formácii študentov. Tí sa stretávajú najmä 
na prednáškach pozvaných odborníkov, evanjelizačných 
víkendoch, katechézach, príprave na manželstvo, 
študentských omšiach, ako aj rôznych kultúrnych 
podujatiach.

/zo/

Jasličkový m a ra tó n

Význam slova maratón určite každý dobré 
pozná. No jasličkový maratón, ktorý sme 
počas týchto sviatkov absolvovali bol namá
havý, ale o to krajší. Nacvičovať sme začali 
týždeň pred Vianocami. Pri nácvikoch, ktoré 
trvali neraz do neskorých večerných hodín 
sme zažili „kopec srandy" veľa zábavy. Náš 
režisér o. Slavomír Gereg zavelil „osvetľovači, 
herci, dabléri na miesta". Vyzeralo to ako pri 
nakrúcaní ťilmu.
Keď sa priblížil deň 
prvého vystúpenia, 
ktoré sa konalo
25.12. 2002 v Ka
luži, boli sme na
pätí nedočkavosťou 
ako to zvládneme.
Dopadlo to dobre.
Po skončení sme sa 
poďakovali krátkou 
modlitbou a spon
tánnym, buráca
júcim pokrikom 
„ďakujeme Ti Je 
žiško". V ten večer 
sme si to zopako
vali ešte raz kvôli 
nahrávaniu video
kamerou. Sledovať 
tento videozáznam po rokoch bude určite 
veľmi zaujímavé. 26.12. 2002 bol druhý deň 
nášho vystúpenia tentokrátv Klokočové. Pred 
vystúpením bol trochu zhon. Chystali sme 
kulisy, rekvizity, obliekali sme a maľovali sme 
anjelikov, troch kráľov, pastierov sv. Jozeťa, 
Pannu Máriou a iných účinkujúcich. Skúšanie 
mikrofónov, nastavenie ozvučenia a celej 
aparatúry mal pod „palcom" o. Slavo. Raz, 
raz, raz dva všetko sedí, môžeme začať. Aj 
táto jasličková pobožnosť dopadla dobre. 
Tešili sme sa veľkej účastí ľudí, ktorý nás na 
konci vystúpenia odmenili potleskom. Ešte 
zopár bleskov s fotoaparátov a „balíme 
kufre". Nasledujúci deň v piatok nás čakali 
v Kusíne. Keďže v cerkví nemajú chór ani 
kazateľnicu, podmienky na vystúpenie boli 
trochu sťažené. Anjel, ktorý zvestoval Márií 
a pastierom radostnú zvesť a taktiež osvet
ľovači stáli na „vysunutých pracoviskách", na 
rebríkoch. Tu sme na záver čakali kým sa 
saxofón v rukách nášho osvetľovača trochu 
zahreje. A tak na tretí pokus zahral z rebríka 
melódiu Tichú noc. Na začiatku a na konci 
každej pobožnosti sme sa spolu modlili, prosili 
a dákovalí za priebeh vystúpenia. Práve na 
tento piatok 27.12. 2002 nám pribudlo ešte 
jedno podujatie. Stretko sa staršou mládežou 
na fare. Na faru sme dorazili už večer. Tento 
namáhavý deň bol ukončený rekreačným 
programom. Sobotu ráno nás prekvapila silná 
poľadovica, na prechádzku sa nedalo ani 
pomyslieť. Aj cesta do chrámu bola zaují
mavá. Niektorí išli na zadku iní na kolenách 
skoro až ku chrámovým dverách. Pri obraze 
našej matky Božej Klokočovskej sme sa 
modlili sv. ruženec a spievali vianočné

pesničky. Pokračovali sme na fare rozprá
vaním o Vianociach, rozobrali sme klady 
a zápory našich jaslíčkových pobožností. 
Stretko bolo ukončené šmýkaním sa na 
klzákoch. V nedeľu nás čakalo posledné 
„jaslíčkovaníe" v obcí Jovsa. Tu nás pozval 
miestny duchovný otec Marek Madár. Znova 
všetko vybaliť, pospájať, poobliekať na- 
maskovať. Posledné vystúpenie malo aj trocha

humorný priebeh. V neznámom prostredí 
v úplnej tme (kvôli svetelným efektom) náš 
otec Slavo alías BIG BOSS zakopol o rebrík, 
ktorý trocha zašramotíl ale nespadol. Potom 
jeden z malých anjelikov sa pri vystúpení 
zabával pálením a hasením slamy z jasličiek 
sviečkou ktorú držali v rukách pri recitovaní 
básničiek. Mimochodom v jasličkách sedel 
živý Ježiško. Najznámejšou koledou Tichá noc 
sme ukončili aj túto v poradí už piatu 
jasličkovú pobožnosť. Vianočné sviatky pre 
nás boli namáhavé ako ozajstný maratón. No 
dúfame, že týmito jasličkovými pobožnosťami 
sme priniesli ľuďom radosť. A čas obetovaný 
nácvikom a samotným vystúpením nebol 
márny. Chceme sa poďakovať mamkám, 
ockom a všetkým, ktorý nám pomáhali pri 
presunoch, skôr prevozoch autami do spomí
naných dedín. Vianočné sviatky skončili a my 
sme nenavštívili svojich blízkych, známych, 
neboli sme sa korčuľovať ani sánkovať. Čím 
to asi bude?

Mládež z farnosti Klokočov

P O Ď A K O V A N I E
Dňa 8. 12. 2002 bola odslúžená svätá liturgia 
v Dome dôchodcov v Humennom, ktorú odslúžil 
o. Mgr. Emil Sičák, titulárny arcidekan, ktorý 
dochádza na bohoslužby z obce Trnava pri 
Laborci. Po svätej liturgii dôchodcov obdaril dar
čekmi pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša. Za jeho 
dobrý prístup k nám dôchodcom, za mikulášske 
dary mu ďakujeme a zároveň otcovi Emilovi, 
celej jeho rodine a tým, ktorí na dary sponzorsky 
prispeli prajeme veľa Božích milostí v novom 
roku 2003.

veriaci z Domova dôchodcov v Humennom
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Pavol Kušnír vo veinosti
Dňa 10. januára 2003 v košickej Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky sa 

konala zádušná sv. liturgia a posledná rozlúčka s Mg r. Pavlom Kušnírom, stredo
školským profesorom, redaktorom, podpredsedom SSCM. Vyberáme z nekrológu, ktorý 
pri tejto príležitosti predniesol o. Michal Hospodár.

Keď sa 27. februára 1933 narodilo man
želom Kušnírovcom štvrté dieťa Pavol, nik

to netušil, aký dlhý a akými hodnotami bude 
naplnený jeho život. Vedel to len Boh vo svojej 
prozreteľnosti. Teraz pri rozlúčke s naším drahým 
priateľom Mgr. Pavlom Kušnírom, slabými 
ľudskými slovami môžeme vysloviť, že to bol 
život vrchovato naplnený a krásny.

Duchovná formácia nebohého začala v rod
nom Trebišove, kde nasával od detstva lásku 
k Cirkvi, východnému obradu a kultúrnemu 
dianiu. Celý život si živo spomínal na prežitú 
mladosť vcerkví a baziliánskom kláštore, na 
farára o. Vojtecha Dudíča st., kaplána o. Jozefa 
Kneža a o. Polykarpa G. Olejára OSBM, ktorí 
v ňom zanechali hlbokú stopu. Po februárových 
udalostiach r. 1948 nastúpil na gymnázium 
v Michalovciach. Tu stretol svojho obľúbeného 
katechétu ThDr. Jána Murína, ale aj ďalších 
vynikajúcich profesorov. Maturoval s vyz
namenaním na gymnáziu v Trebišove 1952.

Ako jediný z triedy sa prihlásil na Filozofic
kú fakultu Univerzity Komenského (predtým 
Slovenskej univerzity) v Bratislave, na vte
dy nepreferovaný odbor - slovenčina, ruština.

V roku 1957 nastúpil na Strednú poľno
hospodársku technickú školu v Košiciach - 
Bard, kde pôsobil plných 43 rokov, najmä ako 
slovenčinár. Mimo pedagogickej činností sa 
realizoval ako nadšený organizátor kultúrnych 
podujatí pre študentov, redaktor miestnych novín 
Barčianske zvesti (27 rokov), dívadelník, člen 
poroty pri recitačných súťažiach atď. Okrem toho 
bol metodikom a odborným poradcom odboru 
školstva pre stredoškolských slovenčinárov 
a ruštinárov v celom bývalom Východoslo
venskom kraji. V podmienkach „socialistického" 
školstva dosiahol nemožné, každú nedeľu chodil 
do cerkví v Trebišove, kde udržiaval tichý kontakt 
s miestnym spoločenstvom veriacich a vtedajším 
trebišovským tít. dekanom o. Jurajom Kocákom, 
ako aj kultúrnou verejnosťou. Aby zmiatol 
podozrenia ŠtB, pravidelne chodieval na 
futbalové zápasy v Trebišove.

V období „Pražskej jarí" sa zúčastnil na 
schôdzi iniciatívnej skupiny v Štátnej vedeckej 
knižnici v Košiciach, kde bola vyjadrená snaha
o oživenie Miestneho odboru Matice slo
venskej v Košiciach. Od roku 1968 do roku 2001 
bol stále členom výboru, tajomníkom i kul
túrnym pracovníkom.

Najdôležitejšou, srdcovou záležitosťou akti
vít Pavla Kušníra bola Gréckokatolícka cirkev 
a jej cyrílometodská tradícia. V roku 1968 pri 
legalizovaní Gréckokatolíckej cirkvi sa ako blízky 
spolupracovník PhDr. Michala Fedora SJ, chopil 
činnosti pri vydávaní časopisu S10V0 a grécko
katolíckeho knižného kalendára. Spomínal, že 
keď niesol rukopis kalendára do tlače, na Nám.

Osloboditeľov v Košiciach svišťali v augustel968 
guľky „bratských" sovietskych vojakov, len Boh 
ho vtedy zachránil, že ostal žiť. Vredakčnej práci 
pre gréckokatolícku tlač spolupracoval s o. ThDr. 
Emilom Korbom až do roku 1978. V tejto práci 
sa realizoval ticho, nená
padne, častokrát s vypätím 
psychických síl pod kontro
lou štátneho ateistického 
dozoru.

Slobodné časy a nástup 
demokracie privítal s veľkou 
radostou a nadšením. Z úcty 
k Jánovi Murínovi a Jozefovi 
Pichonskému spoluobnovil 
Spolok sv. Cyrila a Metoda so 
sídlom v Michalovciach.
Zobral na seba leví podiel na 
vydávaní gréckokatolíckeho 
kalendára a podielových 
kníh, a to nepretržite až do 
roku 2003. V spolkovom 
vydavateľstve BYZANT zre
digoval a jazykovo upravil 
všetky doteraz vydané pub
likácie. V spolkovej činnosti 
bol neúnavným horlivcom.
Bol iniciátorom Medzinárod
nej konferencie o J. Jurajovi 
Bazílovičovi OSBM, (Košice,
2001), prednášal na osveto
vých seminároch, podieľal 
sa na tvorbe filmových 
dokumentov o spolku, litur
gickom víne, gréckokatolíc
kych veľkonočných obra
doch. Inicioval a zabezpečil 
odhalenie 7 pamätných ta
búľ. Na jeho podnet bola 
spracovaná bibliografia bla
hoslaveného biskupa Pavla 
P Gojdíča OSBM, v Krajskej 
štátnej knižnici v Košiciach 
(1998). Od roku 1992 redi
goval SLOVO, jazykovo kori
goval revue LOGOS atď. Od 
roku 1999 bol menovaný do 
výboru SSV v Trnave za 
Košický apoštolský exarchát.

Pavol Kušnír popri tých
to aktivitách ostával 
skromným človekom.
Nikdy nestál, neprijímal 
a nepotreboval ľudskú 
chválu. Pracoval pre pote
šenie z dobra a krásy ľud
ského ducha a pre milova
nú Gréckokatolícku cirkev.
Raz sa vyjadril takto: „Ne

viem, či budem 
mať pred Bohom 
nejaké zásluhy, le
bo ja aj keď veľa 
robím, netrápim sa.

Nášmu Paľovi Kušnírovi
CNa cestu, z ktorej niet návratu.)

Stále si bol skrytý, 
ako je skrytý život v zemi, 

lež na jar, keď sa otvára zem, 
sme všetci divom očarení! 

Hľa, vysadil si sady 
a vybudoval veže 

a prechádzal si nebadane 
cez cesty rovné, 
cez križovatky 

i cez nenávistné mreže.
A rozdával si život 

v chlebe, 
ktorý sa volá slovo, 
a v ňom zrelo ticho, 

lež neodbytne,
\ posolstvo Ježišovo.

Bol si sám, 
lebo nechcel si sa deliť, 
lebo viac ako poznanie 

je milovať a veriť.
A preto si nemal vlastnú rodinu, 

lež všetky rodiny spolu, 
a v spoločenstve bratov a sestier, 

ponížených i oslávených, 
si sadol ticho k stolu.

Stále si bol skrytý, 
lež život tvoj 
a tvoje činy 

zostali tu pevné, 
rodiace 

a utešené, 
ako sú na jar oráčiny.

Už spievajú tvoje zbory, 
zbory cirkevné, 
zbory divadiel 

v cerkvách zvony:
Paľko Kušnír odchádza, 
zem ho do výšav vynáša 
a nebo sa k nemu kloní.

Už vidíš, nielen vieš, 
čo je tam hore, 

o čom si hovoril a písal, 
nuž napíš nám a pošli, 

aby to každý z nás tu čítal, 
a aby nás to dolu hrialo. 

Ďakujem ti už vopred 
a do videnia, 

náš drahý brat, Paľo!
Mons. Jozef Tóth

Všetko robím s láskou." Kto 
s ním prišiel do kontaktu 
vie, že bol to muž ab
solútne nekonfliktný, 
skromný a pracovitý. Nik
dy nepoužíval metódu 
lenivosti alebo povrchnosti 
v práci. Bol človekom pria
teľským, s jemným humo
rom a zdravým optimiz
mom. Keď sa nám niečo 
nevydarilo a klesali sme 
na duchu, vždy nás vedel 
pozdvihnúť a povzbudiť 
k dálšej práci. V poslednej 
veľkej životnej skúške pri 
ťažkej chorobe všetko zná
šal trpezlivo a do konca 
chcel žiť a pracovať pre 
cirkev. Svoju dušu odovz
dal Stvoriteľovi 5. januára 
2003 o 02.15 hod. v Koši
ciach vo veku nedožitých 
sedemdesiatin.

Pri rozlúčke s nebohým 
ďakujeme Bohu za jeho 
život priliehavými slovami 
liturgickej modlitby jor
dánskeho svätenia vody: 
„Veľký si Pane a veľko
lepé je tvoje dielo. Niet 
primeraného slova, kto
rým by sa mohli velebiť 
tvoje divy, lebo ty si 
svojou vôľou všetko stvo
ril, svojou všemohúc- 
nosťou všetko udržuješ 
a svojou prozreteľnosťou 
riadiš svet" Áno, len Boh 
je veľký pri skutočnosti 
smrti. Ale aj človek prijíma 
od Boha veľkosť, ak žije 
podľa Božích zákonov 
a umiera v Pánovi. O zos
nulom naplno platia slová 
Písma: „Blahoslavenísú už 
teraz tí, ktorí zomierajú 
v Pánovi. Nech si odpočinú 
od námah, lebo ich skutky 
sú s nimi" (Zjv 14,13). 
Blažený pokoj a večná mu 

pamiatka! 
o. ThLic. Michal Hospodár, 

predseda SSCM 
v Michalovciach
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KR ESŤANSTVO  NANO VO  OBJAVENÉ Ž IV O T  KRESŤANA V K O N FR O N TÁ C II S P O LIT ICK O U MOCOU
o

Predstava, že Židia sú zasiepenejší ako všetci ostatní nekrestania, je vyjadrená v spodobnení, ktoré je v stredoveku veľmi časté: v symbolickej konfrontácii kostola a synagógy. 
Synagóga je väčšinou znázornená so zaviazanými očami. V ruke má zlomenú palicu, symbol toho, že je zlomené jej panstvo. Miniatúra z rukopisu diela Tomáša Akvinského 
„Summa contra Gentiles“ (13. stor.). Bibiiotheca Malatestiana v Cesene v Taliansku.

Za koho ma pokladáte vy?
Dnes začneme cyklus nových úvah, 

ktoré chcú pomôcť všetkým, ktorí sa 
v situácií, v akej sa dnes nachádza Poľsko 
(Snáď pre oživenie pamätí a pre mladších 
čitateľov chceme pripomenúť, že v roku 1981 
začala v Poľsku pôsobiť nezávislá, najskôr 
odborová organizácia, neskôr politická 
strana „Solidarita". Tým sa v Poľsku začal 
otvorený odpor voči totalitnej mocí komu
nistov, čo vyústilo do vyhlásenia výnimoč
ného stavu vládou, ale neskôr aj do pádu 
komunistov. V príhovoroch, ktoré sú z roku 
1982, autor naráža na tento stav. /pozn. 
prekl./), cítia duchovne ubití a dezoriento
vaní. Na jednej strane by sme pre vlasť chceli 
niečo urobiť, a veľa. Riskovať hoci aj slobodu 
a život. Na druhej strane by sme nechceli 
prísť do konfliktu so svedomím, alebo 
použime iné slovo, so zásadami viery, ktorú 
vyznáva. Aj v ťažkých a nepríjemných časoch 
by sme chceli byť verní evanjeliu. Tu sa rodí 
otázka: Čo vlastne hovorí evanjelium na túto 
tému? Alebo ináč vyjadrené: Keby sa Ježiš 
nachádzal v našej dnešnej situácii, k čomu 
by vyzýval, ako by sa zachoval? Táto otázka 
je pre všetkých kresťanov veľmi vážna. Musia 
totiž vedieť, že Boh ich povolal do radov 
kresťanov, aby v nich, po všetky časy, žil Ježíš

Kristus. Neviditeľný a neobsiahnuteľný Boh 
zjavil seba samého vo svojom Synovi. 
Rovnako aj Ježiš Kristus, od svojho zmŕtvych
vstania neviditeľný a neobsiahnuteľný, túži 
zjaviť sa všetkým ľuďom cez nás kresťanov, 
svojich učeníkov, členov svojej cirkvi, 
roztrúsených po celom svete. My všetci 
pokrstení, musíme mať jeho Ducha, aby sme 
mali aj jeho pohľad, jeho reakcie, jeho 
odpovede na skutočností, s ktorými nás 
konfrontuje život vo všetkých okolnostiach. 
Ináč bude náš kresťanský život pantomímou.

Prejdime už k našej téme. Najprv si 
vysvetlíme vonkajší aspekt našej otázky. 
Palestína, ktorá bola svedkom verejnej činností 
Ježiša Krista, nachádzala sa v situácii pre Izrael 
veľmi pokorujúcej. Zem žila pod rímskou 
okupáciou. Pre tých, ktorí sa jej dobrovoľne 
podvolili, bola zdrojom nemalých materiálnych 
výhod. Pax romana skutočne prinášal aj veľa 
dobrého. Lenže Izrael mal stále živé pre
svedčenie svojho vyvolenia a slobody, ako 
Božieho ľudu. Preto okrem tzv. herodiánov, ktorí 
boli vlastne kolaboranti, nikto zo Židov túto 
skutočnosť neprijal. Všetci túžili po slobode. Iba 
názory na spôsob, ako to urobiť, sa rozchádzali.

Saduceji, do triedy ktorých patrili aj 
jeruzalemskí kňazi, čakali lepšie časy

pasívne, a preto ich v praxi bolo možné veľmi 
ľahko získať ku kompromisu. Strana farizejov, 
príslušníkmi ktorej bolo mnoho bohatých 
a pobožných patricijov, všetko znalcov Písma 
a Zákona, čakala na Mesiáša, ktorý navráti 
Palestíne nezávislosť. Súčasne však praco
vala na záchrane náboženskej tradície 
a identite národa. Najradikálnejšou skupinou 
medzi všetkými boli zelótí. Podľa ich názoru 
bolo treba rímske nevoľníctvo poraziť 
vojenskou mocou, povstaním. Aj oní skladali 
nádej v úspech tejto akcie do Mesiáša, 
ktorému zaručí víťazstvo sám Boh. Vo svojom 
čakaní však neboli nečinní, ale snažili sa 
pripraviť Mesiášovi pôdu. Zhromažďovali 
v tajných skladoch zbrane, cvičili sa v ich 
ovládaní, všade šírili povstalecké nálady 
a postoje pohŕdania i nenávisti voči Rima
nom. Členom takéhoto zoskupenia bol 
pravdepodobne aj Barabáš z Evanjelia.

Takáto bola teda politická situácia, do 
ktorej vstúpil Ježiš Kristus. Skutočný a Bohom 
poslaný Mesiáš!

Na ktorú stranu sa postaví? Ktorej skupine 
dá za pravdu? Koho morálne podporí? Všetci 
cítime vážnosť týchto otázok.

Odpoveď na ne znie: Nikomu!
Ježiš vedel, že Boh mu vytýčil inú cestu, 

že ho poveril iným poslaním. A tomuto 
poslaniu ostal verný až do konca, až na kríž.

P. Alfréd Cholewinski SJ 
preklad: o. Mgr. Peter Rusnák
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Snímka: archív o. biskupa Jána 
Babjaka 

SJ 
Snímka- archív 

o. biskupa 
Jána 

Babjaka 
SJ

R o zh o vo r  
s M ons. Jánom Babjakom S J .

A  Vy dobre poznáte večné mesto Rím. 
Pri vašom poslednom príchode pôsobilo  
na vás iným  dojm om ?

Mesto som nevnímal ináč. Prišiel som 
takpovediac domov, kde som prežil niekoľko 
rokov. Keď som sa ocitol pred dverami izby 
Y Pápežskom východnom inštitúte, kde som 
mal pripravené bývanie, vítal ma tento nápis 
na dverách: Caro Mons. Ján Babjak, S.J. Ben
venuto alia sua casa! La Communita - Drahý 
Mons. Ján Babjak SJ vítajte v svojom dome. 
Skutočne, cítil som sa ako doma.

Sviatok Bohozjavenía Pána 6. januára t. r. bol pre gréckokatolícku 
cirkev veľmi významným dňom. Práve v tento sviatok naša cirkev 
dostala veľký dar v podobe nového biskupa, Mons. ThDr. Jána Babjaka 
SJ, ktorého v Ríme vysvätil Svätý Otec Ján Pavol 11. Novovysvätený 
biskup Ján sa stal v poradí už 8. sídelným biskupom na prešovskom 
biskupskom stolci.

Život sa za tak krátky čas nezmení. Sme 
v realite života, nie v rozprávkovom svete. Za 
krátky čas, ktorý prešiel od menovania do 
vysviacky, som musel zariadiť a vybaviť toľko 
všelijakých vecí, že ma z toho ešte aj teraz 
hlava bolí. Zabezpečiť si všetky ínsígnie, dať 
sí ušiť biskupské rúcho, vytlačiť pozvánky, 
obrázky, koordinovať účastníkov vysviacky 
a zabezpečiť autobusy a mnoho iných a iných 
vecí. Radšej nebudem pokračovať vo vyme
novaní, lebo to nemá význam.

S kým ste sa s tre tli p red  svojou bis
kupskou vysviackou v  Ríme? Čo vám tieto 
osobností že la li1

Stretol som sa s mnohými známymi ľuďmi. 
Každý blahoželal, sľuboval modlitby, vyjad
roval radosť z menovania atď. Len aby na sľuby 
- na modlitby nezabudli.

A  Gréckokatolíci z  celého Slovenska 
sledo vali vašu biskupskú vysviacku buď  
p riam o  na m ieste, alebo na televíznych  
obrazovkách. Čo p re  vás znam enalo roz
hodnutie  Svätého Otca, že  vás osobne vy
svä tí za  biskupa?

Otec Cyril Vaši ľ S J, Michal Fedor S J  a otec biskup na 
terase Belarmina v Ríme, v pozadí chrám sv. Ignáca

Vladyka Ján odovzdáva zbierku kníh Zostali verní Svätému Otcovi

Ako ste toto rozhodnutie  
Svätého Otca prijali?

Tak ako sa má prijať, keď Svätý 
Otec požiada. Nebolo to však také 
ľahké, lebo - a to sa priznám - bol 
to pre mňa šok. Iba krátko pred
tým som dokončil prestavbu 
Centra spirituality v Košiciach 
a plánoval som si vybrať spolu
pracovníkov - doktorandov pre 
prácu v centre a mal som toľko 
rôznych plánov ako pokračovať 
v tejto práci. A tu zrazu skríženie 
všetkých plánov a ocitol som sa 
v celkom novej a nie ľahkej situácií.

istotne sa v  te j chvíli zm en il váš život. 
Od vymenovania do vysviacky prešlo n ie 
koľko týždňov. Ako ste využívali tento čas?

Bol som veľmi prekvapený. Keď som si to 
nechal trochu uležať v hlave, bol som veľmi 
rád, že sa mi dostalo tej veľkej milosti. Už by 
som si nevedel ani viac priať.

Nový prešovský biskup patrí medzi tých ľudí, ktorých Boh obdaril schopnostou maľovať - písať Ikony

A  Veľadôstojný otec biskup Ján, zač
nem tou najjednoduchšou otázkou: Ako 
prežívate tieto chvíle?

Prežívam ich vo veľkej únave a vo veľkom 
vypätí.

ä  Vymenovanie za  biskupa je  zahalené  
rúškom tajomstva. Kedy ste sa dozvedeli, 
že  vás S v ä tý  O tec chce v y m en o vať  za  
biskupa p re  Prešov?

Svätý Otec, keď chce vymenovať biskupa, 
tak to neohlási rok dopredu, ale svojimi cestami 
sa informuje o kandidátoch, o čom ani oní sami 
nevedia - veď ide o „Sub secreto Pontiťicío", 
o pápežské tajomstvo. Aj ja som 
sa o tom dozvedel iba týždeň pred 
menovaním - 4. decembra 2002.
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A  M ô ž e te  n á m  o p ís a ť  
svoje dojm y z  vysviacky?

Ťažko. Hoci som bol maxi
málne unavený, všetko som 
vnímal veľmi pozorne a v mod
litbe. Boli to neopakovateľné 
zážitky, ktoré človek môže zažiť 
iba raz.

A  Is to tne ste sa v  Ríme  
s tre t li s m n o h ý m i g ré c k o 
kato líckym i Slovákmi, m ož
no nielen zo Slovenska. Aká 
tam panovala atmosféra?

Ako to býva pri podobných 
slávnostiach. Bola to veľká du
chovná slávnosť a všetci sa tešili, 
myslím si, že veľmi úprimne.

čo Na jednom  sympóziu 
v  K ošic iach  ste  v  rá m c i

V Kolvenbachu spolu so Svätým 
Otcom Jánom Pavlom II. 
a generálnym predstaveným S J, 
Petrom Hausom

■
.............  - i ........... ........ - .............

Otec biskup so svojou matkou pred Koloseom v Ríme

>£» Svätém u Otcovi ste p r i 
osobnej au d ie n c ii d a ro v a li 
zbierku kníh a ikonu. M ôžete  
nám  p rib líž iť  tento dar?

Daroval som mu zbierku 
mojich kníh Zostali verní, kde 
opisujem osudy gréckokatolíc
kych kňazova ikonu môjho pat
róna sv. Jána Krstiteľa, ktorú 
som ja sám napísal.

í t i  a  ako vás v íta li ro d ác i dom a, na  
Slovensku?

Väčšina s radosťou. Niektorí možno aj so 
smútkom, či obavami.

Dovoľte m i teraz níekolko otázok sú
visiacich s budúcnosťou. Ako víd íte  svoje 
budúce pôsobenie na prešovskom  b is 
kupskom stolci?

Zatiaľ je to predčasná otázka. To vám 
poviem po niekoľkých mesiacoch.

Čo podľa vás s i zasluhuje vašu p rvo 
rad ú  pozornosť v  pastorácii gréckokato
líkov?

Budem dbať v prvom rade na kvalitný 
duchovný život bohoslovcov, kňazov i veria
cich. Každému je známe pravdivé príslovie: 
Slová povzbudzujú, príklady tiahnú. Budem 
sa snažiť byť sám príkladom, aby bohoslovci 
a kňazi boli príkladom pre veriacich a tí zas 
príkladom pre svojich blížnych.

A  s te  zak lad ateľo m  Centra Východ- 
Západ. Jeho idea j e  zhodná s poslaním , 
ktoré p red  nás postavil Svätý Otec -  byť 
mostom spájajúcim  východnú a západnú

kresťanskú Európu. Ako v íd íte  náš m ožný  
prínos do tohto ekum enického diania?

Na poli ekumenizmu je potrebné predo
všetkým otvorené srdce pre PRAVDU, ktorou 
je Ježíš Kristus. On sa modlil za jednotu svojich 
apoštolov, za jednotu Cirkví. Ludía sú pôvod
cami nejednoty a všelijakých rozporov. Musíme 
si všetci „obrezať" srdcia, aby sme získali ducha 
ekumenizmu-ducha pravdy, ducha Kristovho, 
aby sme sa najprv veľa modlili za ducha 
jednoty a lásky.

Európa sa spája, búrajú  sa hranice. 
Avšak súčasťou te jto  europeizácie  j e  a j  
častokrát s tra ta  identity . Ako si m ám e  

zachovať v  spojenej Euró
pe  vlastnú identitu? A kde 
ju  dnes m ám e hľadať?

Našou vlastnou identitou 
je jednoznačne krestänstvo. To 
by sme si mali dobre uvedo
miť. Náš národ vyrástol na 
kresťanských základoch. Ško
da, že si to dobre, práve my 
kresťania, nie vždy uvedomu
jeme. Zachovajme si pevnú 
vieru v Boha, pevné rodinné 
krby plné lásky, nie pseudo- 
lásky, jednotu zmýšľania, 
buďme žičlivými a skrom
nými ľuďmi. Môžem smelo 
tvrdiť, že my máme byť príno
som pre Európu práve na 
duchovnom polí.
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svojho príspevku načrtli v íz iu  budúceho  
cirkevného usporiadania gréckokatolíkov  
na Slovensku v  rám ci je d n e j metropolie. 
Bude táto problem atika rezonovať a j vo 
vašom úsilí ako biskupa?

Iste bude. Ale jej zrealizovanie bude záležať 
predovšetkým od Svätého Otca. My sa modlime, 
aby si túto myšlienku osvojili mnohí naši kňazi 
a veriaci, a aby všetci pochopili, že je to dobro 
pre našu miestnu cirkev i pre univerzálnu cirkev.

Vladyka Ján odovzdáva Svätému Otcovi vlastnoručne namaľovanú ikonu sv. Jána Krstiteľa, svojho osobného patróna

ä  Proces blahorečenia biskupa Vasil'a 
Hopku je  podľa mnohých in fo rm ácii už  
skončený. Pravdepodobne by  sa m ohol 
uskutočniť počas návštevy Svätého Otca 
na Slovensku v tom to roku. Čo pre vás 
osobne z n a m e n a li osobnosti biskupov  
Pavla Gojdiča a Vasil'a Hopku?

Biskupi mučeníci sú ako žiarivé hviezdy pre 
veriacich ľudí. Sú vzorom vernosti a lásky 
k Cirkvi a k Svätému Otcovi. Sú pre nás veľkým 
príkladom a vzorom. Buďme hrdí, že ich naša 
Cirkev mala, že zasvietili na „našom" nebi. Sú 
tiež istou satisfakciou za utrpenie Grécko
katolíckej cirkví, jej kňazova veriacich v minu
lých rokoch neslobody. Pre mňa osobne sú 
hrdinovia, ktorí majú byť nielen postavení na 
oltár, ale máme ich s láskou prijať do svojich 
sŕdc a byť verní odkazu blahoslaveného 
biskupa Pavla: „Boh je láska, milujme ho.“

Každý biskup si vyberá vlastné heslo 
a tvorí erb. Môžete nám priblížiť svoje heslo 
a vysvetliť heraldiku svojho biskupského 
erbu? Prečo ste si vybrali práve toto heslo?

Slová sv. apoštola Pavla: „Vy ste chrám 
živého Boha", sa stali mojím biskupským 
heslom, lebo vyjadrujú to, na čo sa predo
všetkým chcem sústrediť v mojej biskupskej 
službe. Chcem položiť dôraz na duchovný život 
každého kňaza, ale tiež veriaceho a chcem 
neustáie povzbudzovať k tomu, aby sme bolí 
takí, akých nás chce mať Boh. Ak má Cirkev 
v treťom tisícročí plniť svoju úlohu, musí - 
možno viac než doteraz - svedčiť o živom Ježi
šovi Kristovi, ktorý žije v Cirkvi, v každom 
chráme kde sa slávi nekrvavá obeta kríža, žije

v Božom Slove, ale o to viac, živý Ježíš Kristus 
musí žiť v každom veriacom, v jeho duši.

Tak, ako chrám robí chrámom živý Boh, 
platí, že kresťana robí kresťanom práve Ježiš 
Kristus, prítomný v jeho duši. To znamená žiť 
v milosti Božej posväcujúcej a stotožňovať 
svoju vôľu s vôľou Božou.

Každý človek žijúci na tejto zemí je zna
mením Božej lásky. Žijeme, lebo nás Boh z ni
čoty povolal k životu. Ale Boh nás nielen stvoril, 
ale sa o nás aj staré a režíruje náš život. Neza
búdajme na to.

Častým prízvukovaním môjho biskupského 
hesla chcem prebúdzať v ľuďoch, v kresťanoch, 
toto vedomie Božej priazne k človekovi a viesť 
ich k tomu, aby si k svojmu najväčšiemu 
Dobrodincovi nadobudli osobný, dôverný 
vzťah vďaky a lásky, aby ho prijali do svojho 
srdca, aby ho prijali do svojho života a šťastne 
a radostne žili s ním. Iba s Ježišom Kristom 
dokážeme prekonať všetky ťažkosti každo

denného života, a iba s ním môžeme byť sve
dectvom pre dnešný sekularizovaný svet.

Boh nie je odvrátený od človeka, naopak, je 
mu stále naklonený a ochotný odpúšťať mu pre
vinenia, vracať stratenú milosť a dávať nové dary.

Myšlienku môjho biskupského hesla Vy ste 
chrám živého Boha vyjadruje aj môj biskup
ský erb. Je rozdelený na štyri polia.

- v prvom a štvrtom poli je znak Prešovskej 
eparchie: červený kríž na bielom pozadí, 
v strede ktorého je kniha Svätého Písma so 
znakmi Alťa a Omega a na bielom pozadí 
písmena IC XC NI KA - Ježiš Kristus víťazí,

- v druhom a treťom poli na modrom pozadí 
je znázornený Chrám sv. Petra, zo stredu 
ktorého vyžaruje Svätý Duch v podobe 
holubice.

Okrem základnej myšlienky, že chrám robí 
chrámom prítomnosť Boha, Chrám sv. Petra mí 
pripomína aj miesto mojej biskupskej kon- 
sekrácie a moje trvalé a pevné puto jednoty 
a lásky s Cirkvou a so Svätým Otcom, ktorému 
som nesmierne vďačný za povolanie do 
apoštolskej služby a za biskupské svätenie.

Časopis Slovo číta skoro 5000  rodín  
gréckokatolíkov. Je to m ožno najväčšia  
„gréckokatolícka farnosť" na Slovensku. 
Chceli b y  ste im  ešte niečo povedať?

V prvom rade by som bol veľmi rád, keby 
Slovo zavítalo do každej gréckokatolíckej 
rodiny. Budem k tomu vyzývať. Myslím, že 
prináša dobrý duchovný pokrm pre veriacich,
i keď netvrdím, že by nemohlo prinášať ešte 
kvalitnejší.

Všetkým čitateľom časopisu Slovo by som 
chcel popriať duchovnú radosť pri jeho čítaní, 
odvahu deliť sa s tou radosťou s druhými a o svoje 
skúsenosti dobre i menej dobre a s vlastnými 
názormi sa podeliť aj s redakciou Slova.

Po obhajobe doktorskej práce spolu s Pavlom Leskovcom SJ, Diou Stasiukovou, generálnou predstavenou OSBM 
a Richardom Čemusom SJ, rektorom Rusika v Pápežskom východnom inštitúte

Za rozhovor srdečne ďakuje 
o. Mgr. Juraj Gradoš
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Žalm y  - modlitba C irkvi

Prv než začneme komentár k jednotlivým 
žalmom, pouvažujeme ešte nad mi

nulým úvodom. Vychádzame z pohľadu, ktorý 
je v kresťanskej tradícií veľmi obľúbený. 
Spievaním žalmov kresťan cíti istý súzvuk 
s Duchom prítomným v Písmach a Duchom 
prebývajúcim v ňom skrze milosť krstu. Viac 
než modlitbou odriekanou svojimi vlastnými 
slovami sa cíti byť ozvenou nevysloviteľného 
chvenia, o ktorom hovorí svätý Pavol (porov. 
Rim 8, 26), ktorým Duch Pána povzbudzuje 
veriacich, aby sa pridali k Pánovmu zvolaniu: 
„Abba, Otče!" (porov. Rim 15, Gal 4, 6). 
Starodávni mnísi si boli takí istí touto pravdou, 
že si nerobili starosti s jazykom, v ktorom 
žalmy spievali, či je to materinský alebo nie. 
Stačilo im vedomie, že sú nejakým spôsobom 
nástrojmi Svätého Ducha. Boli presvedčení, 
že viera umožní veršom žalmov uvoľniť 
mimoriadnu „energiu" Svätého Ducha. Toto 
isté presvedčenie vidieť aj v charakteristickom 
používaní žalmov ako „strelných" modlitieb, 
kde ide o veľmi krátke, akoby vystrelené 
žalmové výrazy, napríklad proti pokušeniam. 
Ján Cassián, spisovateľ, ktorý žil na 
prelome 4. a 5. storočia, spomína, 
že niektorí mnísi objavili mi
moriadnu účinnosť modlitby, kto
rou sa začína 69. žalm: Bože, príď 
mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi 
pomáhať, a tá sa od tých čias stala 
úvodom k ďalším modlitbám.
Popri prítomnosti Svätého Ducha 
má táto modlitba aj ďalší dôležitý 
rozmer a tým je kňazské účin
kovanie Krista, ktorý do nej zapája 
Cirkev, svoju nevestu. V tomto 
zmysle, hovoriac práve o oficiálnej 
modlitbe Cirkví, Druhý vatikánsky 
koncil učí: „Najvyšší kňaz Nového 
a večného zákona, Ježíš Kristus, 
spája so sebou celé ľudské spo
ločenstvo a pridružuje si ho pri 
spievaní tohto božského chvá
lospevu. Kristus totiž pokračuje 
v tomto kňazskom úrade pros
tredníctvom svojej Cirkvi, ktorá 
neprestajne chváli Pána a oroduje 
za spásu celého sveta nielen 
slávením Eucharístíe, ale aj iným 
spôsobom, najmä bohoslužbou 
modlitby."
A aj liturgia hodín - časy (viď 
modlitebná knižka Hore srdcia) má 
teda charakter verejnej modlitby, 
v ktorej je Cirkev plne zapojená. Je 
dôležité objaviť, ako Cirkev pos
tupne definovala tento osobitný 
záväzok modlitby v rôznych čas
tiach dňa.

Pokračovanie starozákonnej 
tradície_______________________
Treba sa vrátiť k počiatkom apoš
tolskej komunity, keď ešte platil

úzky vzťah medzi kresťanskou modlitbou 
a modlitbami, ktoré nariaďoval Mojžišov 
zákon a konali sa v jeruzalemskom chráme 
v istých hodinách dňa. Zo Skutkov apoštolov 
vieme, že apoštoli deň čo deň svorne 
zotrvávali v chráme (porov. Sk 2, 46) alebo 
vystupovali o tretej hodine do chrámu na 
popoludňajšiu modlitbu (porov. Sk 3, 1). 
Vieme aj, že zákonné modlitby boli predo
všetkým ranná a večerná modlitba.

Ježišovi učeníci postupne vyberali niektoré 
žalmy osobitne vhodné a určené na určité 
chvíle dňa, týždňa či roka, aby zdôraznili 
hlboký zmysel vo vzťahu ku kresťanskému 
tajomstvu. Významný svedok tohto procesu je 
svätý Cyprián, ktorý v prvej polovici 3. storočia 
píše: „Treba sa modliť na počiatku dňa 
a modlitbou tak sláviť zmŕtvychvstanie Pána. 
Zodpovedá to tomu, čo Svätý Duch naznačoval 
v žalmoch týmito slovami Pozoruj moju hlasitú 
prosbu, môj kráľ a môj Boh. Veď ku tebe, Pane, 
sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána 
prichádzam k tebe a čakám" (Ž 5,3-4). „Potom, 
keď slnko zapadá a deň sa končí, opäť sa treba

modliť, lebo Kristus je pravým slnkom 
a skutočným dňom. Preto, keď deň sa končí 
a slnko zapadá, je potrebné v modlitbe prosiť, 
aby sa nám vrátilo svetlo, aby sa vrátil Kristus 
a opäť nám priniesol milosť večného svetla" 
(De oratione domíníca, 35).

Kresťanská tradícia sa neobmedzuje iba 
na pokračovanie židovskej tradície, ale 
priniesla aj niektoré nové skutočnosti. Tie 
potom odlišne poznačili celú skúsenosť 
kresťanskej modlitby, ako ju prežívali Ježišovi 
učeníci. Okrem Otčenáša ráno a večer si 
kresťania slobodne vybrali žalmy, ktorými 
začali sláviť svoju každodennú modlitbu.
V priebehu dejín tento proces inšpiroval, aby 
sa určité žalmy používali pri osobitných 
príležitostiach. Medzi takéto na prvé miesto 
patrí modlitba večierne, ktorá uvádza nedeľu, 
deň Pána, oslavu jeho zmŕtvychvstania. 
Typicky kresťanská charakteristika je aj 
pridanie modlitby oslavujúcej Najsvätejšiu 
Trojicu: Sláva Otcu í Synu, i Svätému Duchu 
na konci každého žalmu a chválospevu.

Zmŕtvychvstalý Kristus - stredobod liturgie
Kresťanská modlitba sa rodí a živí okolo zá
kladnej udalostí našej viery, a tou je veľkonočné 
Kristovo tajomstvo. Tak sa ráno i večer, na svi

taní i pri západe slnka pripomína 
Veľká noc, prechod Pána zo smrtí 
do života. Symbol Krista - Svetla 
sveta - žiari ako lampa počas 
modlitby večerných modlitieb. 
Modlitba cez deň nám niekedy 
pripomína rozprávanie o Pánovom 
utrpení a modlitba predpoludním 
aj zoslanie Svätého Ducha na Tu
ríce. Kompletórium má escha- 
tologický charakter a pripomína 
bdenie, ktoré odporúčal Pán Ježiš 
v očakávaní svojho návratu (porov. 
Mk 13, 35-37).

Takýmto chápaním modlitby 
kresťania odpovedali na Pánov 
príkaz neustále sa modliť (porov. 
Lk 18,1; 21, 36; 1 Sol 5,17; Ef 6, 
18), no nezabudli, že celý život by 
sa mal istým spôsobom stať mod
litbou. V tejto súvislosti píše 
Origenes: „Ten, čo spája modlitbu 
so skutkami a skutky s modlitbou, 
sa modlí neustále" (Sulla pre- 
ghíera, XII, 2).

Tento pohľad je vo svojom celku 
prirodzeným prostredím modlitby 
žalmov. Ak sú takto precítené 
a žité, modlitba Sláva Otcu, ktorá 
korunuje každý žalm, sa pre 
každého veriaceho v Krista stáva 
trvalým ponáraním do vín Ducha 
a v spoločenstve s celým Božím 
ľudom aj do oceánu života a po
koja. Krstom sme totiž boli pono
rení do neho, do tajomstva Otca
i Syna, i Svätého Ducha.

Ján Pavol II. 
audiencia 4. 4. 2001 

upravila redakcia
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Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský (4. február)

Izidor sa narodil okolo roka 350 po Kristovi 
vo významnom egyptskom meste Ale

xandria ako dieťa urodzených a nábožných 
rodičov. Ich prostredníctvom patril medzí 
príbuzenstvo tamojších arcibiskupov Teoťila 
(385 - 412) a svätého Cyrila (412 - 444, 
liturgická pamiatka 18. januára a 9. júna). 
Hoci si veľmi dobre osvojil svetskú vedu a mal 
všetky predpoklady stať sa vysokoposta
veným mužom, ešte v mladosti sa rozhodol 
úplne zasvätiť službe Bohu a odišiel na vrch 
Peluzion, kde viedol prísny pustovnícky život. 
Nosil výlučne odev z tvrdej srsti, jedol iba 
korienky a rozličné byliny, zachovával 
mlčanie a pomáhal chudobným.

Z vrchu Peluzion raz odcestoval na 
návštevu do Konštantinopoia, hlavného 
mesta Rímskej ríše, aby videl a počul svätého 
Jána Zlatoústeho (398 - 404, liturgická 
pamiatka 13. novembra a 30. januára). 
Stretnutie s ním urobilo na Izidora mimo
riadne hlboký dojem a odrazilo sa takmer vo 
všetkom jeho ďalšom počínaní. Po návrate 
pokračoval v prísnom mníšskom živote, 
pričom sa nebál robiť výčitky pre pokrytectvo 
a nespravodlivosť ani biskupovi Teofilovi 
a miestnym vladárom.

Vysoká vzdelanosť, duchovná múdrosť 
a prísny asketický život zhromaždili okolo 
Izidora mnohých nadšencov úsilia o nábož
nosť. Vďaka ním bol vysvätený na presbytera 
(kňaza) a postupne získal takú vážnosť, že 
nielen biskupi a miestni vladári, ale dokonca 
aj cisár a alexandrijskí patriarchovia sa 
obracali naňho s prosbou o radu. Vieme, že 
napísal vyše desaťtisíc listov obsahujúcich 
užitočné duchovné ponaučenia; zachovalo sa 
ich približne dvetisícdeväťdesiat. Niektoré 
poslal alexandrijskému arcibiskupovi Teofilovi 
a rímskemu cisárovi Arkadioví (395 - 408), aby 
obraňoval svätého Jána Zlatoústeho, keď bol 
protiprávne zosadený z biskupskej katedry 
a poslaný do vyhnanstva. Neskôr prispel 
k zaradeniu spomínaného muža do zoznamu 
svätých. Vďaka jeho iniciatívam adresovaným 
cisárovi Teodózoví II. Mladšiemu (408 - 450) 
bol na rok 431 zvolaný Prvý efezský koncil, 
teda tretí ekumenický snem, na ktorom bol 
zavrhnutý blud nestorianizmu (vraj Kristovej 
Matke nepatrí titul Bohorodička).

Svätý Izidor vo svojom liste posmíevačoví 
Terasioví píše: „Keby ťa cisár poveril strážiť 
mestské hradby...a zbadal by si, že nepriateľ 
preráža a rúca múry, aby ľahšie vstúpil 
dovnútra, nebránil by si mu v tom s pomocou 
všetkých nástrojov a zbraní...? Určíte by sí 
konal práve takto, aby sí ochránil mesto í seba 
pred nepriateľmi a aby si preukázal vernosť 
a horlivú podriadenosť kráľovi. Nepatrí sa teda, 
aby sme aj my, ktorých Boh ustanovil vo svojej 
Cirkvi za učiteľov, rozhodne nepovstali proti 
Áríoví, ktorý nielenže napadol Kristovo stádo, 
ale aj mnohých zahubil? Pretrpieť čokoľvek za 
túto vec považujem za nič, a po ničom tak

veľmi netúžim ako pretrpieť všetko za pravú 
vieru."

Svätý Izidor vo svojom liste Antóníovi takto 
píše o jednotlivých životných stavoch: „Tých, 
ktorí si chránia panenstvo, treba prirovnávať 
k slnku. Tých, ktorí neporušene zachovávajú 
vdovstvo, treba prirovnávať k mesiacu. A tých, 
ktorí počestne žijú v manželstve, treba prirov
návať k hviezdam. Je to v súlade s tým, čo hovorí 
svätý apoštol Pavol: „Iný je jas slnka, iný jas 
mesiaca a iný jas hviezd“ (1 Kor 15, 41a).

Veľmi zaujímavo píše svätý Izidor o skrom
nosti a poníženosti: „Kto si zachováva poní
žené zmýšľanie, u toho aj cností bývajú 
žíarivejšie. Kto nemá takéto zmýšľanie, jeho 
žiarivé cností temnejú a veľké sa zmenšujú. 
Kto teda chce, aby jeho cností boli veľké, nech 
ich nepovažuje za veľké a ukáže sa ich 
skutočná veľkosť."

Osobitne vážne vyznievajú Izidorove slová 
adresované biskupovi Palladíoví ohľadom 
dôstojnosti kňazského stavu: „Nositelia 
kňazského rádu majú vynikať väčšou svä
tosťou i čistotou než ti, ktorí sa usídlili vo 
vrchoch alebo na púšťach. Tí prví majú totiž 
na starostí aj seba aj ľud, kým tí druhí len 
seba. Tí prví sú navyše postavení na výšine 
takej úcty, že všetci skúmajú a rozoberajú ich 
život, zatiaľ čo tí druhí žijú v jaskyniach."

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský sa 
dožil relatívne vysokého veku a pravde
podobne v roku 436 v pokoji odovzdal svoju 
dušu do Božích rúk.

o. Marcel Gajdoš

SČÍTANIE ĽUDU - DEKANÁT STARÁ ĽUBOVŇA

Grč
slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská iná spolu

742 0 0 406 22 2 1 172
Jakubany 1850 1 369 41 5 3 2 2 6 9
Jarabina 107 0 0 47 10 0 164
Kamienka 1175 0 16 236 43 6 1 4 7 6
Kremná 181 0 0 1 0 0 182
Kyjov 623 0 23 48 9 5 7 08
Legnava 128 0 0 39 0 0 167
Utmanová 543 0 0 16 4 2 565
Malý Lipník 408 0 0 8 4 2 422
Matysová 83 0 0 1 0 0 84
Orlov 802 0 2 80 4 1 8 89
Sulín 401 0 0 7 3 0 411
Stará Ľubovňa 3292 2 61 157 77 14 3 6 0 3
Šambron 478 0 0 28 6 0 512
Šarišské Jastrabie 929 0 37 46 1 1 1 0 1 4
Údol 433 0 0 106 36 0 5 7 5
Veľký Lipník 905 1 0 96 7 6 101 5
Vislanka 456 0 0 10 0 1 4 6 7

Spolu 13536 4 508 1373 231 43 15695

Do tohto sčítania boli zaradené všetky obce\ kde máme aspoň 5 gréckokatolíkov. Preto ¡e možná malá odcbýlka. 
Zdroj údajov: Gréckokatolícke biskupstvo, Prešov a Štatistický úrad, Bratislava.

slovo - február/2003 • 17



Mons. Ján Hirka ■ emerítný biskup prešovský
6. januára tohto roku bol v Ríme vysvätený nový prešovský sídelný biskup Mons. ThDr. Ján Babjak SJ. 

Stane sa tak v poradí 8. sídelným biskupom na prešovskom biskupskom stolci. Vedenie biskupstva mu 
odovzdáva dnes už 79-ročný biskup Ján Hirka, ktorý viedol prešovskú diecézu od roku 1969 najprv ako 
apoštolský administrátor a ordinár s právami sídelného biskupa; od r. 1990 už ako biskup. Za vyše 30- 
ročnou namáhavou prácou nášho pastiera sa skrývali mnohé obety, utrpenia í úsilia. Pri tejto príležitostí 
je potrebné sa poobhliadnuť po tej brázde, ktorú biskup Hirka vyoral a vzdať mu vďaku a česť.

Vo chvíľach oddychu ~

O tec biskup Ján Hirka sa narodil
16. novembra 1923 v Abranovciach, 

okres Prešov. Tam dostal prvotnú orientáciu 
a zameranie svojho života. V kruhu svojich 
rodičov a najbližších, v prostote a skromnosti 
sa zoznámil so svetom i so svojím Bohom. Tam 
začal režírovať svoj život, poznačený míľ
nikmi. Nebolo mu však súdené, aby sa 
maznal so skromnými políčkami svojho 
chotára, a tak nastúpil do gymnázia v Pre- 
šove. Tu sa prebíjal od prímy do oktávy, a tu 
aj zmaturoval. Scenár jeho života mu dával 
viac možností a variantov ako ďalej, no on sa 
riadil vnútorným seizmografom, ktorý ho 
usmerňoval na variant Boží - na kňazstvo. 
A tak po maturite začal študovať na Vysokej 
škole bohosloveckej v Prešove a potom na 
Bohosloveckej fakulte Karlovej univerzity 
v Prahe. Jeho obzor sa rozširoval a za 
jeho chrbtom ho Ktosi pripravoval na 
pozíciu, o akej sa mu ani len nesnívalo.

Po ukončení teologického štúdia ho 
31. júla 1949 v Prešove v seminárnej 
kaplnke otec biskup Vasiľ Hopko vysvätil 
na kňaza. V tejto atmosfére práve sa 
zrodeného kňaza ani len netušil, ako sa 
bude formovať jeho životná púť a že 
o necelý rok sa v dejinách jeho Cirkvi 
stane neslýchaná vec: nielen že ju budú 
prenasledovať, čo je vlastne znakom 
pravosti Cirkvi, ale že ju štátne a stra
nícke orgány zrušia a zlikvidujú. V tomto 
povojnovom čase, keď sa komunistická 
mašinéria cielene usilovala dostať cirkev

pod svoju kontrolu, každý, kto sa dal vysvätiť, 
musel počítať s tým, že pre cirkev nastanú časy 
prenasledovania. Ale ešte mal čas nastúpiť do 
Lutíny ako kaplán. To bola jeho štartovacia 
kňazská dráha a miesto uctievania Matky 
Božej. Tu zaspieval pieseň, ktorá sa až dodnes 
spieva v našich chrámoch: „Nemáme inej 
pomoci, nemáme inej nádeje..."

No rok 1950 sa stal tragickým rokom pre 
Gréckokatolícku cirkev, pre jej biskupov, 
kňazov, veriacich, ale aj pre novokňaza Jána 
Hírku. 28. apríla 1950 na „Prešovskom 
sobore duchovných a laikov" odsúhla
sili nasadení samozvanci manifest
o hromadnom prechode gréckokato
líkov na pravosláviu. Odsúhlasilo sa to 
bez tých, ktorých sa to týkalo. Cirkevní 
tajomníci a Štátna bezpečnosť chodili 
po gréckokatolíckych farách a nútili kňazov, 
aby podpísali prestup do Pravoslávnej cirkvi. 
Po likvidácií našej cirkvi prešiel do ilegality. 
Skrýval sa doma, neskôr vo Vysokých Tatrách 
spolu s o. Ivanom Ljavincom (terajší gr. kat. 
exarcha v Prahe), ktorý mal jurisdikciu od 
uväzneného biskupa Vasiľa Hopku. Kňaz Ján 
Hirka sa totálne dištancoval od akejkoľvek 
spolupráce so „soborčinou" a v zakázanej, 
a podľa štátnych a straníckych orgánov 
neexistujúcej Cirkví, pracoval. Najprv na sebe. 
Pripravoval sa na štátne skúšky a na doktorát 
teológie na Bohosloveckej fakulte Karlovej 
univerzity v Prahe, no totalitný režim nene
chával žiadne skulínky pre 1ých, ktorých už 
odpísal. Štátnice a doktorát mal robiť inde.

V roku 1952 sa presťahoval z Prahy do 
Trenčína, kde pracoval ako stavebný robotník. 
No iba nakrátko. Už v októbri toho istého roku 
ho zatkli a po vyšetrovacej väzbe odsúdili na 
3 roky väzenia. Vďaka amnestií sa mu pobyt 
skrátil a v Brezne nastúpil do práce znovu ako 
robotník. Ani tu nie na dlho. Bol to čas skúšok

a pre služobníkov a žiakov Ježišových 
pripravovali nepriatelia tvrdé skúšky. Už 
v roku 1955 ho znovu zatkli a Najvyšší súd 
v Prahe ho odsúdil na dva a pol roka. Jeho 
pastoračným miestom boli uhoľné bane 
v Rtyni v Podkrkonoší. Keď nemohol ako kňaz 
zohrievať ľudské duše, zohrieval aspoň ich 
telá. Po návrate z väzenia v roku 1958 
pracoval ako robotník v Brezne a Podbre
zovej. Dokonca sa tam profesíonalízoval: 
vyučil sa za elektrikára. Tieto presuny mu

pripomínali presuny kaplánov, a preto sa cítil, 
akoby bol v pastorácii vo svojej diecéze. 
Nechcel však ukrivdiť svoje mesto Prešov, 
a tak sa vrátil doň nielen ako kňaz, ale aj ako 
elektrikár.

Rok 1968________________________________
Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Roku 1968 
sa nečakane pretrhla železná opona a vysy
pali sa z nej uväznené osudy ľudí. Nastal 
odmäk, no znova iba nakrátko. Kňazovi 
Jánovi Hirkovi tento čas však bol prozreteľne 
„osudným". V Prešove sa stal správcom kated
rálneho chrámu, neskôr okresným dekanom 
a 20. decembra 1968 ho pápež Pavol VI. 
vymenoval za ordinára gréckokatolíckej 
prešovskej diecézy ako apoštolského adminis
trátora s právami rezidenčného biskupa. 
Svojho úradu sa však mohol ujať až po udelení 
štátneho súhlasu 2. apríla 1969. Táto skutoč
nosť bola vlastne signálom, že jeho kňazský 
život dostáva a dostane nepredvídané pers
pektívy v živote miestnej Cirkvi. V krátkom 

intervale roku 1968 intenzívnou akti
vitou si gréckokatolícke kňazstvo a za
angažovaní veriaci vymohli na vláde 
obnovenie Gréckokatolíckej cirkvi. Stalo 
sa to vládnym nariadením dňa 13. júna 
1968. Žiaľ, táto radosť trvala príliš 
krátko a vyparila sa ako ranná rosa.
V tom istom roku - 21. augusta - bola 
udusená rodiaca sa sloboda a vládne 
nariadenie, vzťahujúce sa na obnovenie 
Gréckokatolíckej cirkví, nebolo úplne 
realizované. Menovaný ordinár prešov
skej diecézy Mons. Ján Hirka nastúpil

19. 1.1986 o. biskup Ján Hirka, ešte ako prešov
ský ordinár, v Bratislave pri príležitosti zlatého 
kňazského jubilea o. ICDr. Štefana Ujhelyiho

Snímka: archív o. biskupa Jána Hirku

Zrekonštruované cirkevné budovy
Biskupská rezidencia 
Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta 
Kňazský seminár blaženého hieromučeníka P. P. Gojdiča 
Začala sa rekonštrukcia kňazského domova v Prešove
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Otec biskup Ján Hirka v Ríme počas procesu blahorečenia predniesol Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. oficiálnu žiadosf 
o zapísanie do zoznamu Cirkvi sluhov Božích biskupa-mučemka Pavla Petra Gojdiča OSBM. a rehoľníka Metoda Dominika 
Trčku CSsR. ako aj ostatných blahorečených v tento významný deň pre slovenských gréckokatolíkov

na post vedenia miestnej Cirkvi ako na 
poškodený parnik v rozbúrenom mori. Jeho 
práca a problémy ako ordinára i kňaza 
v rokoch 1968 -1989 by si vyžiadali samos
tatnú knihu, v ktorej by sa mali zachytiť všetky 
útrapy, ťažkosti, boje, taktizovanie a riešenia 
množstva prípadov v poníženej a utláčanej 
Cirkví. Pastoračná činnosť v týchto rokoch sa 
realizovala v obrovských ťažkostiach. Nevy-

Rozostavané chrámy
obec dekanát začiatok stavby

Chrám sv. Cyrila a Metoda Spišská Belá Kežmarok 1996
Chrám sv. mučeníka Jozafáto Olejníkov Sabinov 1996
Chrám sv. Petro a Povla Poprad Poprad 1998
Chrám sv. Cyrila a Metoda Soľ Vranov n/ľ 1999
Chrám hl. mučeníka P. P. Gojdiča Hanušovce Vranov nf \ 2001
Chrám V. Mirošov Svidník 2001
Chrám N. Orlík Svidník 2001
Chrám Sídlisko III. Prešov 2002

riešitefné ostali otázky nehnuteľností, chrá
mov, fár, škôl, kňazského dorastu, rehoľníkov, 
vyučovania náboženstva a mnohé iné. Pravo
slávna cirkev nám nevrátila bis
kupskú rezidenciu. Miestny ordi
nár býval v dvojizbovom družs
tevnom byte spolu so svojimi 
rodičmi. Tento byt bol vlastne aj 
biskupskou rezidenciou. Len ne
skôr sa podarilo upraviť priestory 
farskej budovy aj pre admini
stratívne práce ordinára.

Problémy s navrátením majetku 
boli aj okolo sirotinca, kde sídli dnes 
bohoslovecký seminár. Miestna 
Cirkev teda nemala ani seminár, ani 
žiadne teologické učilište. Boho
slovci študovali na Rímskokatolíckej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave, 
samozrejme, v limitovanom počte, 
ktorý určoval štát. Priemerný vek 
kňazov sa zvyšoval, mnohí museli 
pasterizovať v dvoch čí viacerých

farnostiach. Bol to jasný zámer úradov: pomalé 
vymieranie kňazstva, ktoré sa malo končiť 
kolapsom. Na mnohých dedinách bolí cerkví 
v spoločnom užívaní s pravoslávnymi, čo záko
nite muselo viesť ku konfliktom. Kto si dnes vie 
z mladšej generácie predstaviť, čo to 
znamená získať štátny súhlas na akú
koľvek cirkevnú vec - čí preloženie 
kňaza alebo na odpustovú siávnosť 

atď. Iste nemalú 
zásluhu na tom, 
že sa v Grécko
katolíckej cirkvi 
neutvoríla orga
nizácia Pacem in terris, 
má miestny ordinár.

Za toto dlhé obdobie 
21 rokov bol systema
ticky sledovaný a vypo
čúvaný Štátnou bezpeč
nosťou. Predvolávali ho 

v rôznych záležitostiach, vyvíjali na neho stály 
tlak, blokovali jeho činnosť, umelo vyvolávali 
rôzne kritické situácie, týkajúce sa čí už pútí,

chrámov, veriacich a pod. Popri tlakoch na 
Cirkev a cirkevnú sieť Štátna bezpečnosť 
vyvíjala systematický tlak osobne na ordinára 
Hírku. Pokúšala sa ho „spracovať" tak, aby 
zlyhal, aby svojím počínaním nepriamo 
zradil. Tieto tlaky navodzovali stresy a narú
šali duchovný život i zdravie ordinára. Rafino
vané požiadavky, zamieňanie lží a poloprávd, 
ostré í uspávajúce metódy si vyžadovali 
vysokú ostražitosť a opatrnosť, aby ako 
ordinár neurobil hrubú chybu. Títo „dobro
dinci" v ovčom rúchu aj najmenšiu ochotu na 
určitý a nutný „modus vivendí" vedeli zneužiť 
ako akt svedčiaci o spolupráci. Opísať alebo 
zdokumentovať toto obdobie sa vymyká 
rámcu tohto medailónu.

V tomto zložitom období sa otec ordinár 
postaral aj o preklad liturgie: bol vydaný 
slovenský Trebník a líturgikon í modlitebné 
knižky pre veriacich. Treba na tomto mieste 
oceniť aj fakt, že otec ordinár bol v úzkom 
spojení aj so zodpovednými za podzemnú 
cirkev (Mons. J. Krajňákom, Mons. J. Tóthom), 
blízko s ňou spolupracoval. Dnes aj vďaka tejto 
katakombálnej komunite, ktorá v čase norma
lizácie vychovala mnoho kňazov, rehoľníkov či 
rehoľníčky, naša cirkev po roku 1989 dokázala 
pomerne rýchlo vstať z popola a obnoviť svoje 
sily. Podľa vzoru biskupa bl. Pavla Gojdiča bol 
otec ordinár veľkým ctiteľom Božského Srdca

Založené cirkevné školy
Cirkevná materská škola sestry Jozafáty v Ľutine
Cirkevná základná škola s v. Juraja vo Svidníku
Cirkevná základná škola Pod ochranou Bohorodičky v lichom Potoku
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom
Gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove
Stredná zdravotnícka škola sv. Bažila Veľkého v Prešove

Ježišovho, sám prednášal suplíkácie na prvé 
piatky v katedrále.

Rok 1989 ukončil toto dlhé pôstne obdobie 
a Gréckokatolícka cirkev sa začala zotavovať. 
Nastal deň nášho vzkriesenia. Bolo treba začí
nať od základov. Diecéza potrebovala hlavu. 
Každá organizácia bez hlavy je ochrnutá. 
Svätá stolica dobre videla celú záležitosť 
a veľmi rýchlo reagovala. Už sa nemusela 
handrkovať s vládou. Z Ríma prišla dobrá 

a radostná správa: Pápež Ján Pavol
11. 21. decembra 1989 vymenoval 
za sídelného biskupa prešovskej 
diecézy doterajšieho pápežského 
preláta Mons. Jána Hirku. Vecí sa 
urýchlili. Cirkev, ktorá bol úplne 
umlčaná, naplno prehovorila.

Rok 1990______________________
Už 17. februára 1990 bola v Prešove 
veľká radosť a slávnosť. Mestská 
hala sa naplnila do posledného 
miesta. Veriaci stáli aj pred bránami 
haly a na televíznych obrazovkách 
sledovali vzácnu udalosť. Bol to deň

Za 12 rokov pôsobenia o. biskupa Jána 
Hlrku v biskupskej službe bolo vysväte
ných viac kňazov než za predchádzajú
cich 50 rokov. Záber je z vysviacky 1. júla 
2001

Snímka: archív o. biskupa Jána Hirku
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vysviacky Mons. Jána Hirku, ordinára a pá
pežského preláta, na biskupa. Do pripravenej 
haly za spevu zborov a potlesku vchádzali: hlav
ný svätíte! J. E. Jozef kardinál Tomko, prefekt 
Posvätnej kongregácie pre evanjelizáciu náro
dov z Ríma, spolusvätitelia: Mons. Michal Rus- 
nák CSsR, gréckokatolícky biskup z kanadského 
Toronta a Mons. Slavomír Miklovš, grécko
katolícky biskup križevacký zo Záhrebu. Za nimi 
veľký zástup kardinálov, arcibiskupov, biskupov 
z domova í zo zahraničia, predstavitelia rôznych 
reholí a rádov, ako aj predsta
vitelia Evanjelickej cirkví a.v.
Prítomní bolí aj členovia vlády.
Celá scéna tohto výjavu pripa
dala ako neskutočná, ako akýsi 
výstup z podzemia. Čítala sa 
bula pápeža v latinčine í v slo
venčine ako dokument, ktorým 
bol Mons. Ján Hírka vymeno
vaný za biskupa prešovskej die
cézy. Ako oddaný ctite! Panny 
Márie si za svoje biskupské 
heslo zvolil motto: „Pokoj a mi
losrdenstvo pod ochranou 
Márie."

Boli to chvíle radostí a slá
vy. Po nich však nasledovali 
tiché a všedné dní. Pred no
vým biskupom stáli hory prá
ce: stavať, prestavovať, obno
vovať, budovať, žiadať, prosiť.
Bolo treba kňazov, rehoľníkov, školy, nový 
seminár, zabezpečiť pastoráciu, riešiť ma- 
jetko-právne problémy, problémy bez konca.

Diecézny biskup musel napínať svoje sily do 
prasknutia. Starý seminár zbúrali. Musel založiť 
nový, preto obnovil starý sirotinec. Urobil aj 
generálne opravy na vrátenom biskupskom 
úrade, v spolupráci s kňazmi postavil nové 
chrámy, fary, vymáhal odňaté budovy. Bolo to 
ako po potope.

Prvotným bodom obnovy však boli kňazi. 
Biskup sa na počudovanie pustil 
do príliš smelých podujatí. Nie
lenže obnovil seminár, ale obnovil 
aj Vysokú školu bohosloveckú, 
ktorú v roku 1880 založil biskup 
Mikuláš Tóth. A tak bola zriadená 
Gréckokatolícka bohoslovecká fa
kulta v Prešove ako súčasť Univer
zity Pavla Jozefa Šafárika v Koši
ciach. Okrem tejto fakulty stál 
miestny biskup aj pri zakladaní 
základných a stredných cirkev
ných škôl.

Ale to ešte stále nie je všetko.
Svoje primičné heslo: „Pane, pri
chádzam plniť tvoju vôľu" napĺňa 
dostatočne. Neubúda mu síl.
Denne sa prenáša ponad starostí 
života s úsmevom s v. Františka 
z Assisi a s múdrosťou sv. Jána 
Zlatoústeho si denne uvedo
moval: „Ó, aké dobré a príjemné 
sú všetky tieto starosti", lebo sú 
medom proti nečinností a útlaku, 
ktorý Cirkev prežila.

Veľkým medzníkom v živote našej cirkví 
bol aj 2. júl 1995 - návšteva pápeža Jána 
Pavla 11. v Prešove. Opäť pri Mestskej hale 
(kde bol biskup Ján rukopoložený na bis
kupa), tam za prítomností duchovenstva 
a tisícok veriacich víta a predstavuje rím
skemu veľkňazovi prešovské biskupstvo.
V Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sa 
otec biskup modlí spolu so Svätým Otcom. 
A prosí nielen za seba, prosí za všetkých 
kňazov, za všetkých veriacich.

Za celoživotné dielo bol biskupovi Hirkovi 
udelený Prešovskou univerzitou čestný 
doktorát teológie Doctor honoris causa. Ďal
ším veľkým medzníkom v živote biskupa je 
dátum 4. november 2001. Práve vtedy sa v Rí
me na námestí sv. Petra a Pavla konala sláv
nostná beatífikácía biskupa, mučeníka Pavla 
Petra Gojdiča OSBM. Určite vtedy Mons. Ján 
Hírka prežíval nezabudnuteľné chvíle a neo
písateľnú radosť. O to väčšia bola jeho radosť, 
keď 17. novembra 2001 už po tretíkrát sa

množstvo veriacich schádza pri Mestskej špor
tovej hale v Prešove pri významnej udalosti. 
Tentokrát je to slávnostné prenesenie relikvií 
blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča OSBM. 
No nevzdáva sa. Nepovie si, že už toho dosť 
urobil. Pokračuje ďalej, plný energie.

Začal ďalší proces blahorečenia biskupa 
Dr. Vasiľa Hopku, biskupa, ktorý ho pred rokmi 
vysvätil za kňaza. Tento proces ešte nie je 
v úplnom závere, aleje pred jeho ukončením. 
Určite má na tom veľkú zásluhu sám Mons. 

Ján Hirka.
V závere svojej biskupskej 

služby dostáva ešte jedno 
vyznamenanie. 1. januára
2003 udeľuje mu hlava Sloven
skej republiky Rudolf Schuster 
pri príležitosti 10. výročia vzni
ku samostatného Slovenska 
štátne vyznamenanie - Pribi
nov kríž 11. triedy.

Tento prehľad zaiste nie je 
úplný, a ani byť nechce. Lebo 
veď nemožno na malom pries
tore vymenovať všetky tie 
dobré viditeľné diela, a len sám 
Boh vie, koľko neviditeľných s 
obetí biskup Hirka priniesol, j 
Môžeme povedať, že jeho zá- “ 
sluhou stojí dnes naša diecéza 
na prahu tretieho tisícročia 
obnovená, má dostatok kňazov 

a všetky predpoklady pre svoj slobodný 
a sľubný rozvoj. A hoci sa podľa cirkevných 
zákonov vzdal úradu pri dovŕšení 75 rokov, 
na požiadanie Svätého Otca, napriek zdravot
ným ťažkostiam a starobe, ostal ešte štyri roky 
viesť našu drahú diecézu.

Biskup-emeritus__________________________
Po zrieknutí sa úradu a príchodom nového 
eparchu, sa otec biskup Ján Hírka stáva 
emerítným prešovským biskupom (por. CCEO 

Kan. 211 § 1). To v cirkevnej 
terminológii znamená asi toľko, ako 
ísť do dôchodku. Teda titul prešov
ský biskup mu ostáva-víac-menej 
ako čestný, a nebude ďalej vyko
návať správu diecézy: no biskupom 
ako takým ostáva (teda aj naďalej 
môže nosiť biskupské rúcho či mit
ru). Nech dobrotivý Pán sám odme
ní plodný pastoračný život nášho 
biskupa Jána a nech mu bude 
v jeho šedinách On sám odmenou.
A k tej nebeskej vďake, ktorá je 
večná, pripojme aj našu ľudskú 
vďaku. Pripojme aj naše modlitby. 
Želajme biskupovi Jánovi Hirkovi, 
nech má v novom biskupovi - tiež 
Jánovi - svojho dôstojného nástup
cu. Nech pluh na rolí ohlasovania 
Božieho Kráľovstva rukou nového 
eparchu zaoráva hlbokú brázdu. 
Nech mu v tom pomáha aj patrón 
našej diecézy Sv. Ján Krstiteľ.

Spracovali: Mgr. Stanislav Gábor 
a redakcia (prevzaté: Slovo 21/ 

1993, roč. XXV., s. 1-3).

Zoznam chrámov vysvätených otcom biskupom po roku 1 98 9
názov chrámu obec áekanát rok
Chrám Panny Márie Ustavičnej Pomoci Lomnica Vranov n/T 1990
Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky Sedliská Vranov n/T 1991
Chrám Matky Ustavičnej Pomoci Snina Humenné 1992
Chrám Najsvätejšej Eucharistie Vranov n/T Vranov n/T 1992
Chrám Nanebovzatia presvätej Bohorodičky Príslop Humenné 1993
Chrám Matky Ustavičnej pomoci St. Ľubovňa St. Ľubovňa 1993
Chrám Sv. Cyrila a Metoda Nereše Prešov 1993
Chrám Nanebovstúpenia Pána Merník Vranov n/T 1994
Chrám Michala Archanjela Topoľa Humenné 1994
Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky Stakčín Humenné 1994
Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky Poša Vranov n/T 1995
Chrám Nanebovstúpenia Pána Smigovec Humenné 1995
Chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky Klenová Snina 1996
Chrám Zoslania Svätého Ducha Dubník Humenné 1997
Chrám sv. Anny Komarany Vranov n/T 1997
Chrám Nanebovzatia presvätej Bohorodičky Majerovce Vranov n/T 1998
Chrám Povýšenia sv. Kríža Bratislava Bratislava 1998
Chrám sv. Izaiáša Ľubotice Prešov 1999
Chrám sv. Eliášo Seč. Polianka Vranov n/T 1999
Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky Žilina Bratislava 1999
Chrám Povýšenia sv. Kríža Sekčov Prešov 1999
Chrám sv. Petra a Povla Sokoleje Humenné 2001
Chrám sv. Petra o Pavla Bokša Stropkov 2002

Otec biskup Ján Hirka so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. na audiencii pri pnležitosti blaho
rečenia prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča 5. 11. 2001 na námestí sv. Petra v Ríme
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Mons. Mikuláš Rusnák CSsR
Dňa 16. januára 2003 vo večerných hodinách po ťažkej 

a namáhavej chorobe zomrel emerítný slovenský gréckokatolícky 
biskup v Kanade Mons. Michal Rusnák.

Pri tejto príležitosti prinášame jeho životopis.

B iskup Michal Rusnák sa narodil
21. augusta 1921 v Beaverdale v Pen- 

sylvánii. Jeho otec Andrej pochádzal z Poz- 
dišoviec, matka Mária zTrhovišťa. Počas 
ekonomickej depresie sa s matkou a súro
dencami Jánom, Jurajom, Mikulášom a Má
riou vrátili na Slovensko. Po skončení 
základnej školy a noviciátu rehoľnej spoloč
nosti otcov redemptoristov, študoval na 
Teologickej fakulte Slovenskej univerzity 
v Bratislave a potom v českom Obofíšti.

V lete 4. júla 1949, prešovský biskup, teraz 
už blahoslavený Peter Pavol Gojdíč OSBM, 
udeľoval v dobe veľkej neistoty, strachu 
a hrozieb mladému redemptoristoví Micha
lovi Rusnákovi sviatosť kňazstva. Išlo vtedy 
možno už o jednu z posledných vysviacok 
biskupa, lebo ho neskôr odsúdili za „vlas
tizradu" na doživotný trest, kde v Leo- 
poldovskej väznici zomrel.

Nikto vtedy nemohol ani len tušiť, že tento 
mladý novokňaz bude raz biskupom sloven
ských gréckokatolíkov v Kanade. Nemohli to 
predvídať ani účastníci jeho primícií, dňa
10. júla 1949.

Po násilnej likvidácii gréckokatolíckej 
cirkví ho zatkli a umiestnili v koncentračnom 
tábore, či kláštore v Podlínci. Sústredili tam 
mnoho ďalších kňazov. Po 15. mesiacoch tohto 
núteného pobytu sa mu podarilo utiecť. Pri 
spomienkach na tento útek tvrdil, že vraj 
v nervozite sa zmýlil, lebo skočil v Poprade 
do košického a nie pražského rýchlika. To ho 
určíte zachránilo, lebo ho hľadali na ceste do 
Prahy, čiže na Západe a nie v Košiciach. Istý 
čas sa skrýval pred zatknutím. Potom ho dobrí 
ľudia z Košíc a v Prahe dopravili na americké

veľvyslanectvo. Keďže sa narodil v USA a bol 
americkým občanom, dali mu cestovný pas, 
s ktorým šťastne prešiel cez hranice. (Je 
zaujímavé, že do USA sa vrátili všetci jeho 
súrodenci. Matka zomrela počas vojny pri 
bombardovaní Prešova. Je pochovaná na 
prešovskom verejnom cintoríne).

V Amerike bol len krátky čas, kým prekonal 
následky neľahkej situácie, v ktorej bol nútený 
žiť. Do Kanady prišiel v roku 1951, kde 
slovenskí katolíci východného obradu v prie
behu mnohých rokov navštevovali rímsko
katolícke alebo ukrajinské gréckokatolícke 
chrámy. Jestvovali však už farnosti sv. Petra 
a Pavla v lethbidge, Alberta a Nanebovstú
penia Pána v Montrealí. Okrem farností bolo 
tam už aj spoločenstvo otcov redemptoristov.

Po likvidácii gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku do Kanady prišli kňazi, utečenci. 
Usadili sa väčšinou v provincii Ontario, kde 
už vtedy žila väčšina našich gréckokatolíkov. 
Boli to otcovia: Ludvík Miňa, Andrej Krafčik, 
Michal Rusnák, Mikuláš Chanáth, František 
Fúga, Anton Zouzal a Andrej Šínaľ. ich 
príchod podstatným spôsobom posilnil našu 
cirkev. Ukrajinský gréckokatolícky biskup 
Izidor Borecký menoval roku 1957 o. Michala 
Rusnáka za dekana slovenských farností, 
ktoré dovtedy patrili do jeho právomocí. 
Slovenskí gréckokatolíci poslali počas osláv 
1100. výročia príchodu Sv. Cyrila a Metoda 
na Veľkú Moravu žiadosť adresovanú Svätej 
stolici. Prosili Svätého Otca, aby menoval im 
vlastného biskupa. Pápež Pavol 1/1. vyhovel 
tejto žiadosti a svojím dekrétom z 5. októbra 
1964 menoval o. Michala Rusnáka, parocha 
farností Narodenia presvätej Bohorodičky 
v Toronte za titulárneho biskupa, za pomoc
ného biskupa 1. Boreckého a za vizitátora 
Slovákov východného obradu v Kanade.

Dňa 2. januára 1965 sa zišlo do 2 tisíc 
veriacich oboch obradov, 19 arcibiskupov 
a biskupov, desiatky kňazov a hostí do 
rímskokatolíckej katedrály Sv. Michala, aby 
boli svedkami vysviacky o. Michala Rusnáka 
za biskupa. Novovymenovaného sprevádzali 
k oltáru jeho dvaja oltárni bratia, redemp- 
toristi, o. Ludvík Míňa a Vladimír Krajevsky. 
Slávnostnú archijerejskú liturgiu slúžil biskup 
Izidor Borecký so svätiacimi biskupmi, Miku
lášom Elkom, pôvodne z Pittsburghu a Joa- 
chimom Segedim z Križevca v Juhoslávii.

Proces cirkevného usporiadania v Kanade 
sa dovŕšil v osemdesiatych rokoch minulého 
storočia. Pápež Ján Pavol 11. zriadil svojou 
bulou „Apostolicae Sedis" zo dňa 13. októbra 
1980 pre všetkých Slovákov byzantského 
obradu v Kanade eparchiu Sv. Cyrila a Me

toda. Súčasne menoval biskupa Michala 
Rusnáka za sídelného biskupa tejto diecézy.

Intronízácía biskupa sa uskutočnila 
28. februára 1981. Na jeho uvedení do fun
kcie sa zúčastnili významní cirkevní predsta
vitelia: arcibiskup Angelo Palmas, apoštolský 
nuncius z Ottawy, 11 biskupov latinského 
obradu, 2 anglikánski biskupi, 5 gréckokato
líckych biskupov z USA, 3 biskupi ukrajinskej 
katolíckej cirkví a početné duchovenstvo.

Čoskoro po tejto udalosti sa dňa 21. no
vembra 1983, na sviatok Uvedenia Boho
rodičky do chrámu, začal stavať mohutný 
katedrálny chrám Premenenia Pána. Ako 
neuveriteľná udalosť pôsobí skutočnosť, že 
základný kameň tejto svätyne, bronzové 
reliéfy na jej priečelí, samotnú rozostavanú 
katedrálu, oltár a antímenziony osobne 
posvätil Svätý Otec Ján Pavol 11. dňa 15. sep
tembra 1984 pri svojej návšteve Kanady. 
A napokon, 10. augusta 1986 po ich vysviacke 
zazneli z veže katedrály tri majestátne zvony.

Ustanovenie eparchíe vyžadovalo dlhý čas 
a vieru v budúcnosť. Takúto dejinnú udalosť 
Slováci tam ešte predtým nezažili. Životné 
príležitosti, ale neradi sa opakujú, hoci cesty 
Božej Prozreteľnosti sú nevyspytateľné... 
Možno najviac si to uvedomoval biskup 
Michal Rusnák, keď v slávnostnom čísle 
diecézneho mesačníka „Mária" (máj 1981) vo 
svojom liste veriacim napísal.:

„Národ, ktorý vie milovať a obetovať sa, 
nezanikne, lebo láska k Bohu premáha všetky 
ľudské ťažkosti a prekážky. V službe Božej sa 
neumiera. Táto pravda sa takým presved
čujúcim spôsobom uskutočnila a prejavila 
v dejinách slovenských gréckokatolíkov 
v Kanade..."

upravila redakcia 
(prevzaté: Slovo 1/2001)
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Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, 
biskup Prešovskej eparchie

0. biskup spolu s o. biskupom Jánom Pavlom Lengom pri hrobe blaženého 
mučeníka o. biskupa Alexandra Chiru v Kazachstane Gréckokatolícky bohoslovci na CMBF v Bratislave (1973/74 - 1. ročník)

nej Kapuscínskej ako mladší súrodenec vtedy 
už 7-ročnej sestry Ireny. Detstvo a prvé štyri 
ročníky základnej školy prežil v rodnej obci. 
Prvé sväté prijímanie prijal 13. mája 1962 

v rodnom Hažíne nad 
Círochou z rúk vtedaj
šieho kaplána o. Píška- 
nina. Na druhom stupni 
základnej školy už po
kračoval v neďalekej 
Kamenici nad Cirochou. 
Po ukončení základnej 
školy pokračoval v ro
koch 1969-1973 na 
gymnáziu v Hume- 
nnom, ktoré úspešne 
dokončil. V tomto obdo
bí začalo u neho rásť aj 
duchovné povolanie. To 
si všimol aj správca 
farností Humenné a ne
skorší dekan o. Michal 
Šutaj, ktorý mu bol 
v týchto rokoch blízkym 

priateľom a sprievodcom na 
ceste k poznaniu Božej vôle.

Po ukončení gymnázia 
požiadal o prijatie na Cyrí- 
lometodskú bohosloveckú 
fakultu v Bratislave, kde 
strávil nasledujúcich päť 
rokov nielen vo vedomost
nom raste, ale aj ako semi
narista. Medzí jeho spolu- 
bratov v seminári patril aj 
terajší apoštolský adminis
trátor ad nutum Sancte 
Sedíš (do rozhodnutia Svä
tého Stolca) mukačevskej 
eparchie, títulárny biskup 
Bononie Mons. Milan Šášik 
CM. Po rokoch prípravy na 
kňazstvo bol križevackým

Triedny profesor Mgr. Michal Sivčo pri odovzdávaní 
maturitnej stužky (1973)

biskupom Mons. Joachimom Segedym 
vysvätený za kňaza 11. júna 1978 v Prešove.

Svoju pastoračnú službu vykonával ako 
kaplán v Prešove od roku 1978 do roku 1983. 
Tieto roky boli spojené s veľkým vypätím síl, 
keď neraz pre nedostatok kňazov slávil 
v nedeľu aj viacero liturgií a to nielen v meste 
Prešov, ale aj v okolitých obciach. V auguste 
1983 začal pôsobiť ako správca farnosti 
Ľubica pri Kežmarku. V tomto čase zastával 
aj funkciu okresného dekana. Toto pôsobenie 
bolo veľmi plodné. Niekoľko mesiacov po 
príchode do farností začal s rekonštrukciou 
farskej budovy a neskôr chrámu, ktorý 
napriek totalitnému zriadeniu rozšíril o 80 m2. 
Zároveň tento chrám získal nielen nové lavice 
a interiér, ale bol skrášlený aj o vítrážové 
okná, ktoré navrhol akademický maliar

O tec biskup Ján Babjak sa narodil 28. 
októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou 

v Prešovskej eparchií v kresťanskej robot- 
nícko-roľníckej rodine Andreja a Márie, rode

Prvé sv. prijímanie v Hažíne nad Cirochou (13. 5. 1962)
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Na schodišti gymnázia v Humennom so spolužiakmi zo 4. ročníka Otec biskup ako bohoslovec počas 1. sk prijímania v Bratislave (18.1. 1975) spolu s V. Fec- 
kaničom, M. Šašikom, o. J. Haikom, o. H. A. Fedoronkom, otec biskup, Š. Oszom a V. Tomkom

Výlet počas pobytu v Subiacu s o. Michalom Fedorom, Pavlou Ištvanikovou, 
generálnou predstavenou SSNPM a jej radkyňou Benignou Drábovou počas 
štúdií v Ríme

Mikuláš Klimčák. Táto prestavba chrámu bola 
ukončená v roku 1985.

18. júna 1987 tajne vstúpil do novíciátu 
Spoločnosti Ježišovej a nasledujúci rok sa stal 
jej plným členom. Veľký vplyv na toto jeho 
rozhodnutie mali také osobnosti novodobých

dejín našej cirkvi, ako boli 
jezuiti Juraj Bumbera a Mi
chal Fedor. Nemalú úlohu 
pri výbere práve tejto cesty 
rehoľného života mal na 
otca biskupa aj život svä
tého Ignáca z Loyoly. Keďže 
nebolo možné oficiálne sa 
stretávať, rehoľní kňazi sa 
schádzali v tajností, aby si 
tak navzájom pomáhali 
a budovali svoje povolanie.

Od roku 1989 do roku 
1990 vykonával funkciu 
prefekta a zároveň špírítuála 
v Kňazskom seminári svä
tých Cyrila a Metoda v Bra
tislave. V roku 1990 sa stal 
kaplánom a neskôr správ
com gréckokatolíckej far

nosti v Bratislave, kde v neľahkých podmien
kach pôsobil jeden rok. V rokoch 1991 až 1993 
študoval na Pápežskom orientálnom inštitúte 
v Ríme, kde získal licenciât zo spirituality.
V roku 1992 podnikol misijnú cestu do 
Karagandy v Kazachstane a Novosíbírska

Na ceste z Karagandy do Novosibirska počas misijného pôsobenia v roku

v Rusku. Po návrate na Slovensko v rokoch 
1993 a 1994 bol ako minister domu zodpo
vedný za exercičný dom Spoločností Ježišovej, 
svätého Ignáca v Prešove. V roku 1994 sa opäť 
vrátil do Ríma, kde dva roky pracoval 
v slovenskom oddelení Vatikánskeho rozhlasu 
a popritom pokračoval v štúdiu spirituality, 
z ktorej 16. decembra 1996 v Pápežskom 
orientálnom inštitúte obhájil doktorandskú 
prácu na tému: „R Michal Lacko - učiteľ a for- 
mátor gréckokatolíkov".

Od roku 1996 až doteraz zastával úrad 
riaditeľa diela pátrov Spoločností Ježišovej 
s názvom „Centrum Spirituality Východ- 
Západ P. Michala Lacka, S. J." v Košiciach, kde 
pokračoval v šľapajach o. Michala Fedora SJ. 
Od roku 1997 začal prednášať východnú 
spiritualitu a mníšstvo na Teologickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Bratislave (neskoršie 
Aloísíanum) a na Gréckokatolíckej boho
sloveckej fakulte v Prešove, kde pôsobil až do 
roku 2001. V tomto roku sa pod jeho vedením 
Centrm Spirituality stalo vedecko-výskum- 
ným pracoviskom Trnavskej univerzity.

V auguste 1998 sa stal spoluzakladateľom 
ikonopiseckej školy v Košiciach. 20. februára 
1999 na sneme ikonopiscov bol zvolený za 
hlavného radcu kontrolnej spolkovej rady.

Vo februári 2001 sa stal zakladajúcim 
členom Spolku svätých Cyrila a Metoda so 
sídlom v Michalovciach.

Dňa 11. decembra 2002 ho Svätý Otec Ján 
Pavol 11. vymenoval za sídelného biskupa pre 
Prešovskú eparchíu. Biskupskú konsekrácíu pri
jal z rúk rímskeho veľkňaza v Bazilike svätého 
Petra v Ríme na sviatok Bohozjavenia 6. januára 
2003. Intronizovaný bol apoštolským nunciom 
Henrichom Jozefom Nowackim v sobotu 18. 
januára 2003 v prešovskom Katedrálnom 
chráme svätého Jána Krstiteľa za hojnej účastí 
biskupov, kňazov a veriaceho ľudu.

Nech Pán sprevádza jeho kroky v biskup
skej službe, aby bol naozaj dobrým pastierom 
a verným nasledovníkom svojho najväčšieho 
učiteľa.

Spracoval o. Mgr. Juraj Gradoš
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Svätý otec Ján Pavol II. spolu so svojimi spolusvätiteľmi Mons. Leonardom Sandrim, titulárnym arcibiskupom Cittanovy z Vatikánskeho štátneho sekretariátu a Mons. Antoniom M. 
Michelangelova Pieta.

Ján Pavol 11. 6. januára t. r. na sviatok Zjavenia Pána vo vatikánskej bazilike vysvätil dvanástich nových 
biskupov. Po evanjeliu a hymne Vení Creator Spirítus ich Svätému Otcovi predstavil kardinál Gíovawi 
Battista Re, prefekt Kongregácie biskupov. Sú nimi títo biskupi:

Mons. Andraos Abouna, svätiaci biskup babylonského chaldejského patriarchátu v Iráku, Mons. Angelo 
Amato, salezián, sekretár Kongregácie pre náuku viery, Mons. Ján Babjak, jezuita, biskup prešovskej 
eparchíe, Mons. René Márie Ehuzu z kongregácie Ježiša a Márie, biskup diecézy Abomey v Beníne, Mons. 
Brían Farreli, člen spoločnosti Kristových legionárov, sekretár Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty 
kresťanov, Mons. Paul Tschang In -  Nam, vymenovaný za apoštolského nuncia v Bangladéši, Mons. Celestíno 
Migíore, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, Mons. Gíuseppe Nazzaro, františkán, apoštolský vikár 
latinskej arcidiecézy Alep v Sýrií, Mons. Calogero la Piana, salezián, biskup talianskej diecézy Mazara del 
Vallo, Mons. Pedro López Quintana, apoštolský nuncius s osobitným poverením, Mons. M ila n  šášík, 
z Misijnej spoločností svätého Vincenta de Paul, apoštolský administrátor ad nutum Sanctae Sedis 
Mukačevskej eparchíe, Mons. Pierre Nguypn Van Tot, vymenovaný za apoštolského nuncia v Benine a v Togu.

Potom Svätý Otec pokračoval homílíou, 
v ktorej povedal:

«„Alzati, rívestiti di luce" (Is 60,1)... 
„Vstaň oblečsa do svetla" (Iz 60,1). Prorok 

Izaiáš sa tak obracia k mestu Jeruzalem. 
Pozýva ho, aby sa nechal osvietiť jeho Pánom, 
nekonečným svetlom, ktoré dáva vyniknúť 
jeho sláve nad Izraelom. Boží ľud je povolaný, 
aby sa on sám stal svetlom, a tak viedol cesty 
národov, na ktorých spočíva temnota a hmla 
(porov. Iz. 60, 2).

Táto predpoveď zaznieva v plnom výz
name v dnešnej slávností Zjavenia Pána.

Mudrci, ktorí prichádzajú z Východu do 
Jeruzalema, sú vedení nebeskou hviezdou 
a predstavujú prvé národy pritiahnuté 
Kristovým svetlom. Oni uznávajú v Ježišovi 
Mesiáša a v predstihu ukazujú, že realizuje 
tajomstvo, o ktorom hovorí svätý Pavol v liste 
Efezanom: „že pohania sú spoludedíčmi, 
spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia 
v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium“ (Ef 3,6).

V tomto tajomstve, drahí bratia zvolení 
k biskupskej službe, sa vy dnes stávate naplno 
služobníkmi, prijímajúc sviatosť, ktorá z vás 
robí nástupcov apoštolov.

Vaše mená a vaše tváre hovoria o univer
zálnej Cirkvi: Katolícka v jazyku starovekých 
Otcov. Pochádzate totiž z rôznych národov 
a kontinentov a do rozličných krajín ste teraz 
poslaní.

Viera v Krista, svetlo sveta, viedla vaše 
kroky od mladosti až k obetovaniu sa vás 
samých pri kňazskej vysviacke. Pánovi ste 
nedarovali zlato, kadidlo a myrhu, ale váš 
život. Teraz vás Kristus žiada, aby ste obnovili 
túto obetu prijatím biskupskej služby v Cirkvi. 
Ako urobil v jeden deň s dvanástimi, tak 
pozýva každého z vás k plnému podeleniu sa
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Hm, titulámym arcibiskupom Eclana, sekretárom vatikánskej Kongregácie pre východné cirkvi (vedia Svätého Otca) a dvanástimi novými biskupmi. V pozadí zrekonštruovaná

o jeho život a jeho misiu (porov. Mk 3,13-15). 
Prijmite plnosť daru, súčasne sa však bude 
od vás požadovať plnosť v úsilí. S láskou vás 
pozdravujem a duchovne objímam, každého 
osobitne.»

Potom Ján Pavol 11 všetkých vymenoval. 
Novým biskupom zablahoželal a uistil ich
o svojich modlitbách. Vyslovil však aj želanie, 
aby spoločenstvá, do ktorých prídu noví 
biskupi, ich prijali s láskou a našli v nich 
milovaných veľkodušných pastierov. «S prí
kladom a pomocou dobrého pastiera stále 
buďte neúnavnými vodcami a privádzajte 
veriacich k pasienkom večného života. „Podľa 
toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak sa 
budete navzájom milovať“ (Jn 13,35) - končil 
homílíu Svätý Otec a dodal:

„Nechajte zažiariť krásu evanjelia í celú 
Božiu lásku v očiach veriacich, ktorí sú vám 
zverení. Vydajte celému kresťanskému ľudu 
jasné svedectvo svätosti. Buďte vždy zjavením 
Pána a jeho milosrdnej lásky a nič vám 
nebude prekážať, aby ste tak naplnili svoje 
poslanie. Najsvätejšia Panna Mária, učiteľka 
dokonalého pripodobnenia sa Kristovi, nech 
vás podporí a ochráni v rozličných úlohách, 
ktoré vám budú zverené. Ako vyzýva aj 
apoštol Pavol, usilujte sa, aby sa vo vás 
odrážala Pánova sláva a Pánov Duch vás 
premenil na taký istý, čoraz slávnejší obraz 
(porov. 2 Kor 3,18). To nech sa splní v každom 
z vás na Božiu slávu a na dobro duší. Amen.»

MENOVACIA BULA
JÁN PAVOL, BISKUP, SLUHA SLUHOV BOŽÍCH, posiela pozdrav a apoštolské 

požehnanie milovanému synovi Jánovi Babjakovi, členovi Spoločnosti Ježišovej, 
doterajšiemu profesorovi východnej spirituálnej teológie Teologickej fakulty 
Trnavskej univerzity na Slovensku, zvolenému biskupovi eparchiálneho sídla 
byzantského obradu v Prešove.

Horíme túžbou, aby Evanjelium zasiahlo najrozmanitejšie kultúry pri zachovaní 
bratských medzi kresťanských zväzkov v plnom spoločenstve viery, ktoré sa upevnili 
obeťou svätých mučeníkov a posilnili sa duchovnou náukou učiteľov (porov. 
Orientale Iumen 18).

Keďže teda v súčasnosti po odstúpení ctihodného brata Jána Hirku Prešovská 
eparchia osirela a nemá svojho zákonného správcu, rozhodli sme sa pre spomínané 
sídlo zvoliť za najvyššieho predstaviteľa v duchovných záležitostiach Teba, milovaný 
syn, pretože vieme, že pestuješ duchovný život, múdro vypočuješ zdravú náuku 
Cirkvi, máš skúsenosti v náboženskej i svetskej oblasti a záleží Ti na dobre duší.

Preto na radu štátneho sekretariátu, využívajúc svoju moc, ustanovujeme Ťa za 
biskupa PREŠOVSKÉHO eparchiálneho stolca byzantského rítu, pričom Ti dávame 
práva pre tento úrad vlastné a ukladáme Tí aj príslušné záväzky.

Biskupské svätenie Ti radi udelíme my osobne ako znak našej láskavosti na 
najbližšiu slávnosť Zjavenia Pána. Ešte predtým však pravdaže budeš musieť zložiť 
vyznanie viery a sľub poslušnosti voči nám i našim nástupcom v zmysle zákonov 
a predpisov Cirkvi. Okrem toho tento náš list dáš na vedomie duchovenstvu a ľudu 
Tebe zvereného spoločenstva, aby svojho pastiera hneď od začiatku poznávali, 
dôstojne ho prijímali a ochotne ho počúvali.

Napokon Ťa povzbudzujeme, milovaný syn, aby si aj vzhľadom na to, že začínaš 
svoju biskupskú službu v tomto Roku svätého ruženca, pod ochranou Bohorodičky 
Márie vyvíjal horlivé úsilie na prehĺbenie duchovného života svojich veriacich a učil 
ich pohotovo robiť všetko, čo im povie Pán Ježiš (porov. Jn 2, 5).

Dané v Ríme pri Svätom Petrovi dňa desiateho decembra roku Pána dvojtísíceho 
druhého, v dvadsiatom piatom roku nášho pontifikátu.

Ján Pavol II, pápež
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Biskupská vysviacka -  skúsenosť s Cirkvou
Vysviacka biskupa patrí medzi nie veľmi frekventované udalostí v živote Cirkvi. Obrad svätenia biskupov 

v Bazilike sv. Petra v Ríme zo 6. januára tohto roku bol preto iste veľkým zážitkom nielen pre prítomných, 
ale aj pre tých, ktorí mohli túto udalosť sledovať prostredníctvom priameho prenosu Slovenskej televízie. 
O to viac, že medzí dvanástimi' novosvätencami bol aj náš nový prešovský sídelný biskup Mons. Ján 
Babjak SJ.

Na liturgii v Russicu spolu s plttsburghským metropolitom B. Schottom 
a R. Jágerom

a tento historický deň 
____________ gréckokatolíkov odišli zo

É ' ’"' - * JfjÉb  M H  Slovenska do Ríma 4 autobusy
veriacich: z Humenného, Pre- 
šova, Ľubice pri Kežmarku

I  a v Bratislave sa pripojil spe-
I  váčky zbor Chrisostomos pod 

vedením dirigenta Martina Ško-
1  vieru, ktorý spieval počas vy-

--------i É I ----ŕ , .M — I  sviacky. Z Hažína nad Cirochou
Budúci biskupi prichádzajú v sprievode do chrámu sv: Petra (vladyka sa odchádzalo v sobotu 4 .1. ráno 
J. Babjak SJ, za ním M. Šášik CM) o 4 hod. Cesta s prestávkami

trvala 28 hodín. Nedeľu dopo
ludnia sa využila na prehliadku rímskych 
pamiatok. O 15 hod. bola archijerejská 

; sv. liturgia v Pápežskom ruskom kolégiu
; (Russicum). počas ktorej spieval bratislavsky

zbor Chrysostomos. Hlavným celebrantom bol 
vladyka Milan Chautur 

[ ?•' j* ara CSsR. Koncelebroval pitts-
jft f  v. burský arcibiskup Basil

f l H  Schott a asi 25 kňazov 
prešovskej diecézy a ko
šického exarchátu. Po 
krátkom spánku - stávalo 
sa o 4.30 - sme sa metrom 
ponáhľali na námestie sv.
Petra. Pred bránou sme 
stáli medzí prvými. Od
menou za takmer 3-hodi- 
nové čakanie nám boli 
miesta v prvých radoch, 
takže sme mali dobrý 
výhľad na hlavný oltár.

Po prevzatí všetkých insígnií, ktoré charakterizujú biskupa Východnej cirkvi

Príchod Svätého Otca vyvolal v preplnenej 
Bazilike búrku nadšenia. Ľudia vstali, 
tlieskali, ozývali sa výkriky v rôznych rečiach.

V tomto článku by sme sa radi vrátili 
k jednému z aspektov spomínaného obradu 
biskupskej vysviacky (uvádzame slovenský 
preklad liturgických textov obsiahnutých 
v brožúrke Solennitá delľEpifania del 
Signore. Ordinazíone episcopale conferíta dal 
Santo Padre Giovanni Paolo U, Basilica 
Vatícana, 6 gennaio 2003.), a to k jednote 
biskupa a spoločenstva Cirkvi. Mohli sme si 
všimnúť, že tento aspekt bol vyjadrený troma 
osobitnými gestami: prosbou o vysviacku 
v mene Cirkví, sľubom v prítomností ľudu 
a zapojením do spoločenstva biskupov.
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Ala osobnej audiencii so Svätým Otcom (J. Kyselica S J - provinciál Spoločnosti Ježišovej - prvý zläva, mama vladyku Jána - sediaca v prvom rade, sestra vladyku Jána - 
jedenásta zläva, Mons. M. Chautur CSsR - trinásty zläva, J. Jurčenko CSsR - provinciál redemptoristov - pätnásty zläva a Mons. J. Hnilica - - sediaci vpravo od Svätého Otca)

biskupa prišla pozdravif aj mládež zo SlovenskaNového otca

torálnej službe biskupov 
v Cirkvi je  eparchia „časť 
Božieho ľudu, ktorá sa zve
ruje pastorálnej starostlivosti 
biskupa za spolupráce du
chovenstva, vytvárajúc tak 
partikulárnu cirkev, oddanú 
svojmu arcipastierovi, ktorú 
on skrze Evanjelium a Eucha- 
ristiu zhromažďuje v Duchu 
Svätom a v ktorej je skutočne 
prítomná a činná jedna, svä
tá, katolícka a apoštolská 
Cirkev Kristova" (Christus 
Dominus 11.J. Vidíme teda, 
že eparchia je  podstatne 
spojená so svojím biskupom, 
Eparchia bez biskupa ne
môže byť skutočnou epar-

chiou. Preto Svätý Otec pri vysviacke biskupa 
vlastne napĺňa túto „bytostnú potrebu" 
eparchie mať svojho vlastného pastiera.

Sftib v prítomnosti Božieho ftidu____________
Po predstavení kandidátov sa Svätý Otec 
k ním prihovoril týmito slovami: „Starobylá 
tradícia svätých Otcov vyžaduje aby kandi
dátovi na biskupa bolí v prítomností ľudu 
položené otázky ohľadom zachovávania viery 
a vykonávania vlastnej služby." Potom 
nasledovali samotné otázky, ktoré vlastne 
vyjadrujú jednotlivé aspekty biskupskej 
služby. Kandidáti odpovedali slovami: „Áno, 
chcem." Dôležité je všimnúť si, že tieto otázky 
ohľadom viery a biskupskej služby bolí 
kladené v prítomností ľudu. Samotný Boží ľud 
(v jednote s biskupmi) je totiž strážcom viery 
Cirkví. Novosvätený biskup prichádza, aby

Prosba o vysviacku v mene 
Cirkvi____________________
Po liturgii slova a po do
spievaní hymnuVem, creator 
Spírítus sa jeden z kardinálov 
obrátil k Svätému Otcovi so 
slovami: „Najblaženejší otče, 
svätá Matka Cirkev žiada, 
aby boli vysvätení za bis
kupov títo kňazi...." Týmto 
spôsobom je vyjadrené to, že 
Svätý Otec nekoná pri bis
kupskej vysviacke len tak, 
svojvoľne, ale že napĺňa vôľu 
Cirkví, aby boli daní biskupi 
vysvätení. Kto je tou Cirkvou, 
žiadajúcou o vysviacku bis
kupa, ak nie samotná miest
na cirkev, a teda aj Prešovská 
eparchia? Podľa dekrétu
11. vatikánskeho koncilu 
Christus Dominus o pas-

Na osobnej audiencii so Svätým 
Otcom - detail
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„Chcete byť podľa kano
nických predpisov verní, 
podriadení a poslušní bla
ženému apoštolovi Petrovi, 
ktorému Boh dal moc zvä
zovať a rozväzovať, a mne 
a mojím nástupcom, ríms
kym pápežom?"

„Chcete sa starať s otcov
skou láskou o svätý Boží ľud 
a viesť ho po ceste spásy spolu 
s kňazmi a diakonmi, spolu
pracovníkmi vo vašej službe?"

„Chcete byť vždy otvorení 
a milosrdní v mene Páno
vom voči chudobným a voči 
všetkým, ktorí potrebujú 
útechu a pomoc?"

„Chcete ako dobrý pastier 
ísť hľadať stratené ovce 
a privádzať ich do Kristovho 
ovčínca?"

„Chcete sa bez prestania 
modliť k všemohúcemu Bo-

Jedna z častí obradu vysviacky, počas ktorej diakoni 
(Parasjuk OSBM - druhý zľava) držia otvorený evanjeliár - 
symbol Kristovej blahozvesti nad hlavou budúceho biskupa

svojou biskupskou službou pokračoval v strá
žení a spravovaní tejto viery Božieho ľudu. 
Hľa, tu sú jednotlivé otázky, ktoré kládol Svätý 
Otec kandidátom na svätenie:

„Drahí bratia, chcete až do smrtí napĺňať 
službu, ktorá nám bola zverená od apoštolov 
a ktorú teraz odovzdávame vám skrze 
vkladanie rúk s milosťou Svätého Ducha?"

„Chcete verne a vytrvale ohlasovať Kris
tovo evanjelium?"

„Chcete strážiť čistý a úplný poklad viery 
podľa tradície zachovávanej v Cirkvi vždy 
a všade od čias apoštolov?"

„Chcete budovať Kristovo telo, ktorým je 
Cirkev, zachovávajúc ju v jednote, spolu 
s celým zborom biskupov pod vedením 
nástupcu blaženého apoštola Petra?"

hu za jeho svätý ľud a bez- 
úhonne vykonávať službu 
najvyššieho kňazstva?"

Na poslednú otázku kandi
dáti odpovedali: „Áno, s Božou 
pomocou chcem.“ Tým je vyjad
rené, že Božia milosť a Božia 
pomoc sú nevyhnutné k vy
konávaniu biskupskej služby.
Svätý Otec to potvrdil slovami:
„Boh, ktorý začal vo vás svoje 
privedie do konca.“

Zápolenie do spoločenstva 
biskupov_______________________
Podľa konštitúcie Lumen Gentium 
„včlenenie do biskupského zboru 
sa uskutočňuje prijatím sviatostí 
biskupskej vysviacky a hierar
chickým spoločenstvom s hlavou 
a údmi biskupského kolégia“ (Lu
men Gentium 22.). Pri obrade vkla-

Obrad vkladania rúk

dielo, nech ho dania rúk sme si mohli všimnúť, že po Svätom 
Otcovi vkladali na novosvätencov ruky aj

Bratislavský zbor Chryzostomos pri audiencii v sídle generalátu Spoločnosti Ježišovej 
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Popoludní, po ukončení obradu vysviacky, 
bolo agapé v sídle generalátu Spoločností 
Ježišovej na ulici Borgo Santa Spirito, neďa
leko námestia sv. Petra, Tu prijal nový biskup 
Ján aj prvé gratulácie. Na recepcii, na ktorú 
bolí pozvaní všetci pútnici zo Slovenska, sa 
zúčastnil aj apoštolský nuncius Mons. Hentyk 
Nowackí, biskup Ján Hnilica, arcibiskup Basil 
Schott, gréckokatolícky metropolita z Pitts
burghu (USA), gréckokatolícky biskup Slavo-

ostatní biskupi. Tak ako pripomína 11. vati
kánsky koncil, biskupský stav je spolu so 
svojou hlavou, rímskym pápežom, pokračo
vaním zboru apoštolov (Tamtíež). Nový biskup 
teda svojou vysviackou vstupuje do plnšej 
jednoty nielen so svojím miestnym cirkevným 
spoločenstvom (eparchiou), ale aj s ostatnými 
biskupmi, ktorí ako nástupcovia apoštolov 
vykonávajú v Cirkvi rovnakú službu. Toto 
zapojenie do spoločenstva biskupov bolo 
vyjadrené na záver obradu vysviacky, a to 
bozkom pokoja novosvätených biskupov, 
najprv so Svätým Otcom, a potom aj s ostat
nými biskupmi.

Tradičné grécke Axíos (Je hodný) opako
vane zaznelo pri tom, ako pápež Ján Pavol 11. 
odovzdával dvanástim svätencom insígnie 
biskupskej služby. Takisto pred pontífikálnou 
bohoslužbou i po nej zazneli ďalšie dve 
skladby byzantského obradu. Chrysostomos 
je prvým slovenským zborom, ktorému sa 
dostalo výsady spievať počas pápežskej 
liturgie v Bazilike sv. Petra. Pre zbor to bola 
najvýznamnejšia udalosť vo viac ako desať
ročnej histórii jeho existencie.

Bratislavský zbor Chryzostomos pri audiencii v sídle generalátu Spoločnosti Ježišovej v spoločnosti otca biskupa 
Jána, jeho mamy a sestry

Pútnici zo Slovenska nášmu biskupovi Jánovi 
v deň Bohozjavenía Pána zaželali pevné zdravie 
a hojnosť darov Svätého Ducha pri vedení 
prešovskej diecézy.

Kiež nám toto znovuprípomenutie obradu 
vysviacky nášho biskupa v Ríme pomôže lepšie 
pochopiť a prijať jeho službu v Prešovskej

eparchíi, v jednote s Božím ľudom, so Svätým 
Otcom i s ostatnými biskupmi.

ThLic. Marcel Mojzeš 
Mgr. Andrej Škovíera 

Mgr. Juraj Voroňák

mír Míklovš z Križevca (Chorvátsko), 
ktorý vysvätil Jána Babjaka na kňaza 
v roku 1978, gréckokatolícky biskup 
Hlib Lončina z Ivova (Ukrajina) a 
ďalší biskupi a cirkevní hodnostári.

Podobným spôsobom pozdravil 
Chrysostomos aj nastávajúceho ad
ministrátora Mukačevskej grécko
katolíckej eparchíe vladyku Milana 
Šášíka na recepcií, ktorá sa konala 
v neďalekom sídle augustíniánov. Aj 
v tomto prípade išlo o veľmi srdečné 
a neformálne stretnutie s početnými 
pútnikmi.

Slovenskí pútnici pri príchode do Baziliky sk  Petra

Na súkromnej audiencii so Svätým Otcom: vladyka Ján, jeho sestra a mama
Na audiencii so zborom Chryzostomos boli aj pitsburghský metropolita B. Schott 
a košický exarcha M. Chautur CSsR
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Intronizácia -  uvedenie nového biskupa do úradu

V  sobotné ráno 18. januára 2003 vládla 
v prešovskej katedrále sv. Jána Krstiteľa 

osobitne slávnostná atmosféra pri príležitostí 
intronízácie - teda uvedenia do úradu nového 
prešovského biskupa Mons. Jána Babjaka SJ. 
Na tejto mimoriadne významnej, istým 
spôsobom historickej udalosti sa zúčastnilo 
okrem apoštolského nuncia Mons. Hemycha 
Jozefa Nowackého, jeho eminencie kardinál 
Jána Chryzostoma Korca a košického metro
politu arcibiskupa Alojza Tkáča ďalších 
22 biskupov byzantského i latinského obradu 
zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Českej 
republiky, Kanady a Spojených štátov ame
rických. Spolu s nimi koncelebrovalo liturgiu 
vyše tristo kňazov - a to všetko za hoj nej účastí 
veriacich v preplnenej katedrále i na jej okolí, 
kedže mnohí veriaci mohli sledovali liturgiu 
na veľkoplošnej obrazovke a na monitoroch 
v okolí katedrály a v átriu biskupského úradu.

Program začal o 9.30 hod., keď dejiny 
Prešovskej eparchie priblížil o. ThDr. Peter 
Šturák. Zdôraznil, že tento okamih sa zapíše 
medzí také posledné dejinné udalosti našej 
cirkvi, ako bola návšteva Svätého Otca Jána 
Pavla 11. v Prešove, čí beatifikácía prešovského 
biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM. 0 10. ho
dine po slávnostnom nástupe kňazov privítal 
všetkých o. Mgr. Ján Zavacký, doterajší admi
nistrátor eparchie. Apoštolský nuncius ozná
mil menovanie Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ 
za biskupa pre Prešovskú eparchíu. Menova
ciu bulu podpísanú Svätým Otcom a opatrenú 
príslušnou pečaťou prečítal v latinskom 
jazyku Mons. Krzysztof Nitkiewicz, podta- 
jomník Kongregácie pre východné cirkvi, 
ktorý reprezentoval prefekta kongregácie. Po 
ňom preklad buly prečítal p. Doc. lCDr. Cyril

Na čele slávnostného sprievodu biskupov kráčali prešovský 
emeritný biskup Mons. Ján Hirka a košický apoštolský exarcha 
Mons. Milan Chautur CSsR.

Vasiľ, dekan Právnickej fakulty Východného 
pápežského Inštitútu.

Po prečítaní buly nuncius odovzdal bis
kupské žezlo novému prešovskému biskupovi 
Mons. Jánovi Babjakovi, ktorý zasadol na 
prešovský biskupský stolec. Na znak jednoty 
s predstaviteľmi eparchie í veriacimi si nový 
biskup dal bozk pokoja s predstavenými

seminára a fakulty, dekanmi eparchie, zá
stupcami rehoľníkov a laikov.

Potom nasledovalo obliekanie biskupa, 
teda slávnostná archijerejská božská liturgia. 
Hlavnými spolucelebrantamí boli apoštolský 
nuncius a emeritný prešovský biskup Mons. 
ThDr. h. c. Ján Hirka.

Slávnostnú homíliu predniesol sám novo- 
intronízovaný prešovský vladyka Ján.

„Eminencia, otec kardinál, excelencia, otec 
apoštolský nuncius, Mons. Krzystof Nitkie
wicz, podtajomník Kongregácie pre východné 
cirkví, reprezentujúci prefekta kongregácie, 
excelencie otcovia arcibiskupi a biskupi, 
asistent pátra generálneho predstaveného 
Spoločností Ježišovej p. Bohuslav Šteček, 
p. provínciál, bratia kňazi obidvoch obradov, 
vážení predstavitelia štátnej správy a samo
správy, bratia a sestry v Bohu zasvätenom 
živote, bohoslovci, drahá mama, príbuzní, 
drahí veriaci, bratia a sestry í milí hostia.

Dnešné evanjelium nám hovorí slová 
Ježiša Krista: «Vy ste svetlo sveta» (Mt 5,14a). 
Na koho sa vzťahujú tieto Ježišove slová? Iste 
na všetkých biskupov, ktorí sú postavení na 
vyvýšenom mieste v hierarchii Cirkvi, ako 
keby na svietniku, ale aj na všetkých kňazov, 
bohoslovcov, rehoľníkov a rehoľníčky. Ale tieto 
Ježišove slová sa vzťahujú aj na všetkých 
veriacich kresťanov.

Drahí moji, keď nám Ježiš tak dôveruje, 
a o nás hovorí, že sme svetlom tohto sveta - 
duchovným svetlom pre všetkých ľudí, zvlášť 
pre neveriacich, či môžeme byť iní, či môžeme 
žiť ináč, než sväto než s Bohom? Iste, môžeme 
žiť ináč, ale bude to veľký nevďak a nepo
chopenie nášho života. Preto sa obracíam 
k vám, drahí bratia v kňazskej službe a vyzý

vam vás: Žime sväto, žime s Bohom 
a buďme svetlo sveta! Ja, váš biskup, 
chcem byť pre vás dobrým bratom 
a láskavým otcom a hovorím vám: 
Mám pre vás stále otvorené svoje 
srdce a tiež dvere mojej biskupskej 
rezidencie budú pre vás otvorené deň 
a noc. Som tu pre vás, aby som vás 
viedol k živým prameňom milostí. 
Pravda, spolieham sa spolu s vami, 
predovšetkým na pomoc zhora, na 
Svätého Ducha, ktorý je na počiatku 
každého dobrého diela a ktorý všetko 
posväcuje a privádza k dokonalostí. 
Spolieham sa aj na pomoc našej 
nebeskej Matky - Bohorodičky, Matky 
nás kňazov.

Obracíam. sa na vás, drahí bohoslovci. 
Prežívate roky svojej duchovnej formácie. 
Využite dobre čas svojich bohosloveckých 
štúdií, aby sa každý z vás stal dobrým 
duchovným otcom, ktorý bude viesť zvere
ných veriacich k duchovným výšinám.

Obraciam sa na vás drahí rehoľníci, otcovia 
a bratia baziliáni a redemptoristi. Vaše rady 
ponúkli v nedávnej minulosti našej cirkví

Mons. Ján Babjak S J zasadol na prešovský biskupský 
stolec. Po tomto akte si nový biskup dal bozk pokoja 
s predstavenými seminára a fakulty, dekanmi eparchie, 
zástupcami rehoľníkov a laikov.

svetlé vzory blažených. Blaženého biskupa 
Pavla Petra Gojdiča OSBM, a blaženého Me
toda Dominika Trčku CSsR, o ktorých platili 
a stále budú platiť Ježišove slová dnešného 
svätého Evanjelia: «Vy ste svetlo sveta.» Buďte 
ako oní žiarivými a príťažlivými vzormi pré 
dnešný svet. Drahí rehoľníci, pomáhajte 
svojmu biskupovi a vaše kláštory nech budú 
miestom veľkých Božích darov, pre ktoré stále 
budete mať otvorené svoje duše í svoje srdcia.

Obracíam sa na vás, drahé rehoľné sestry, 
bazíliánky a služobnice, í na vás, kontem
platívne sestry redemptorístky, ktoré dnes 
oficiálne vítam na Slovensku. Takisto sa obra
cíam aj na všetky ostatné rehoľné spolo
čenstvá. Boh si našiel vo všetkých vás svoje 
zaľúbenie. Zostaňte mu verné celý život. Svoju 
lásku, obety a horlivé modlitby ponúknite 
Bohu aj za mňa, aby som bol všetkým vám 
dobrým duchovným pastierom.

Obraciam sa aj na vás, drahí veriaci 
Prešovskej eparchie, prijmite ma s láskou 
a nečakajte odo mňa hneď zázraky. Budem 
sa snažiť vychádzať vám v ústrety a predo
všetkým všetkých vás chcem viesť každý deň 
bližšie a bližšie k nášmu spoločnému cieľu - 
k Bohu. Denne proste Boha za mňa a ja sa 
budem horlivo modliť za vás.

Vás všetkých tu prítomných chcem osloviť 
slovami svätého apoštola Pavla: «Vy ste chrám 
živého Boha» (2 Kor 6, 16a), ktoré som si 
vybral za moje biskupské heslo preto, lebo 
vyjadrujú to, na čo sa predovšetkým chcem 
sústrediť v mojej biskupskej službe. Chcem 
položiť dôraz na duchovný život každého 
kňaza, ale tiež veriaceho, a chcem neustále 
povzbudzovať k tomu, aby sme boli takí,
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Medzi slávnostnými hosfami nechýbal aj novovysvätený biskup 
Mons. Milan Šášik CM (druhý zľava) a Mons. John Pazak, biskup pre 
slovenských gréckokatolíkov v Kanade (tretí zľava).

biskupského hesla «Vy ste chrám živého 
Boha» chcem prebúdzať v ľuďoch, v kresťa
noch, toto vedomie Božej priazne v človekovi 
a viesť ich k tomu, aby si k svojmu naj
väčšiemu Dobrodincovi nadobudli osobný 
dôverný vzťah lásky a vďaky, aby ho s láskou 
prijali do svojho srdca a do svojho života 
a šťastne a radostne s ním žili. Veď iba 
s Ježišom Kristom dokážeme prekonať všetky 
ťažkostí každodenného života a iba s ním 
môžeme byť svedectvom pre dnešný sekulari- 
zovaný svet. Boh nie je odvrátený od človeka, 
ani od jedného z nás. Naopak, je nám stále 
naklonený a ochotný odpúšťať nám previ
nenia, vracať stratenú milosť a dávať nové 
dary, aby sme boli chrámami živého Boha.

Toto sú, drahí bratia a sestry, moje prvé 
slová v tejto biskupskej službe, ktorými 
začínam túto službu, ktorá iste nebude ľahká, 
ktorá iste bude krížovou cestou. Ale spolieham 
sa v tejto službe na Ježiša Krista, ktorý 
povedal svojím dvanástim apoštolom: «Ja 
som s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta» (Mt 28,20b). V tejto istote chcem kráčať 
uprostred vás ako váš pastier. V tejto istote, 
že Boh mi bude pomáhať a žehnať, a že cezo 
mňa bude udeľovať svoje dary a milostí vám, 
chcem vstúpiť do tejto služby.

Drahí bratia a sestry, buďme chrámami 
živého Boha, buďme ľuďmi, ktorí sú plní Boha, 
aby sme ho mohli plným priehrštím odovzdá
vať všetkým, s ktorými sa budeme stretávať 
v svojom živote. Aby sme ho mohli sprostred
kovať všetkým ľuďom. Pamätajme, že sme na

„«Milosť vám a pokoj od Boha, 
nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista» 
(Flp 1, 2).

Týmito slovami apoštola Pavla 
pozdravujem všetkých prítomných. 
Pozdravujem otcov arcibiskupov, 
otcov biskupov, ctihodných hostí, 
rehoľníkov, rehoľné sestry, veriacich 
Prešovskej eparchíe aj veriacich celej 
gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Touto slávnostnou archíjerejskou božskou 
liturgiou sme ďakovali Bohu, Pánovi neba 
í zeme, za nového prešovského eparchu, 
ktorého do tejto miestnej cirkví posiela Svätý 
Otec Ján Pavol 11. Pred chvíľou sme bolí 
svedkami slávnostného úkonu kanonického 
prevzatia Prešovskej eparchíe Jeho Excelenciou 
biskupom Jánom Babjakom SJ, ktorého pred 
niekoľkými dňami na slávnosť Zjavenia Pána 
konsekroval osobne pápež Ján Pavol 11. 
v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne spolu 
s ďalšími jedenástimi biskupmi. V tomto 
konsekračnom úkone vkladania rúk samotným 
nástupcom svätého Petra je hlboká symbolika.

Na slávnostnej intronizácii sa zúčastnilo mimo 
množstva veriacich aj vyše 300 kňazov oboch obradov.

akých nás chce mať Boh. Ak má Cirkev 
v treťom tisícročí plniť svoju úlohu, musí 
možno viac než doteraz svedčiť o živom 
Ježišovi Kristovi, ktorý žije v Cirkví, v každom 
chráme, kde sa slávi nekrvavá obeta Kríža, 
žije v Božom slove, ale o to viac živý Ježiš 
Kristus musí žiť v každom veriacom - v jeho 
duši. Tak ako chrám robí chrámom živý Boh 
platí, že kresťana robí kresťanom práve Ježiš 
Kristus prítomný v jeho duši. To pre nás 
znamená žiť v milosti posväcujúcej a stotož
ňovať svoju vôľu s Božou vôľou.

Drahí bratia, drahé sestry, každý človek 
žijúci na tejto zemi je znamením Božej lásky. 
Žijeme, lebo nás Boh povolal z ničoty k životu. 
Pamätajme na to! Častým prízvukovaním

Mons. Krištof Nitkiewicz, podtajomník Kongregácie pre 
východné cirkvi, číta menovaciu bulu. Vedľa neho stojí 
o. Mgr. Ján Zavacký, doterajší administrátor eparchie, 
a p. Doc. ICDr. Cyril Vasiľ, Úorý neskôr prečítal 
slovenský preklad menovacej buly.

Je  to znamenie osobitného duchovného 
spojenia pápeža s cirkvou, ktorá je v Prešove. 
Je to znamenie jeho lásky a veľkej úcty k tejto 
cirkví, ktorá je cirkvou mučeníkova hrdinských 
svedkov viery. Počas svojich dejín mnoho 
trpela, musela znášať dlhé prenasledovania. 
Táto Cirkev trpela najmä počas ateistického 
systému vládnuceho v tejto časti Európy celé 
desať storočia minulého storočia. Trpeli všetci 
jej členovia bez výnimky. Trpeli biskupi - 
blažený Pavol Peter Gojdíč OSBM, ktorého 
umučili v leopoldovskej väznici, aj Boží sluha 
biskup Vasiľ Hopko, podrobený neľudskému 
zaobchádzaniu počas výsluchov v Prešove. 
Trpeli a zomierali kňazi, rehoľníci, rehoľníčky 
aj laickí veriaci. Bol to čas útlaku, temnoty 
a ponižovania. Ale takisto to bol čas vydávania 
svedectva, čas vernosti a nádeje, čas novej, 
tajomnej sejby, o ktorej povedal Kristus: «Ak

svietniku. Je tam každý kresťan, každý kňaz, 
každý Bohu zasvätený človek, rehoľník, rehoľná 
sestra, bohoslovec, a pozerajú sa na nás tísíce 
ba milióny ľudí a chcú, aby sme im ukázali jasnú 
cestu, jasný smer života. Teda nezaváhajme, ale 
s Ježišom to všetci dokážeme.

Nech nás všetkých sprevádza naša ne
beská Matka, nech nám u svojho Syna vyprosí 
všetky potrebné milosti, aby sme pod jej 
ochranou, s jej pomocou dokázali byť svätými 
kňazmi, svätými rehoľníkmi, svätými veria
cimi, lebo máme sväté vzory, lebo sme povo
laní k svätosti, lebo Boh je svätý. My tiež 
musíme byť svätí.

Sláva lsusu Chrístu!"

Po ukončení svätej liturgie sa 
novointronizovanému biskupovi 
Jánovi Babjakovi SJ i emerítnému 
biskupovi Jánovi Hirkoví a veriacim 
prihovoril apoštolský nuncius Mons. 
Henrich Józeť Nowacki slovami:
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Slávnostný sprievod vyšiel z priestorov Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty. Bol to jeden z najdlhších sprie
vodov, aký mesto Prešov zažilo.

pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, 
ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú 
úrodu» (Jn 12, 24), Boh očakával od vás 
svedectvo hrdinskej lásky, vernosti a jednoty 
so svätým Petrom, a vy ste mali silu i odvahu 
dávať toto svedectvo, a to aj za cenu obrov
ských obetí a pokorovania. Ostali ste verní až 
do konca. Svätý Otec Ján Pavol 11. v roku 1995 
pri svojej návšteve Prešova okrem iného 
povedal: «Buďte hrdí na túto svoju tradícíu, 
uchovajte si jednotu medzí sebou a chráňte sa 
pred každým zárodkom nesvornosti a rozdele
nia. Vašou silou je duchovná jednota, ktorá sa 
prejavuje vo svornom konaní. Všetci si pamä
tajte dramatickú situáciu nedávnej minulosti, 
keď sila ideológie, ktorá je v rozpore so slo
bodou a dôstojnosťou človeka, odsúdila vaše 
cirkevné spoločenstvo na zánik. A le Boh 
zosadil mocnárov z trónov a povýšil poníže
ných' (Lk 1, 52), pretože boli medzi sebou 
solidárni v Kristovej láske» (Príhovor 2. júla 
1995).

Kiež sa tieto pápežové inšpirujúce slová 
stanú pre vás smerovkou v tejto novej etape 
dejín. Rozmýšľajte o nich a usilujte sa vteliť 
ich do života, často sa k nim vracajte.

Drahý brat biskup Ján Hirka,
v tento tak význačný deň sa s veľkou úctou 

a láskou prihováram tebe. Veď práve ty si viac 
ako tridsať rokov stál na čele gréckokatolíckej 
cirkví v Prešove. Viedol si Boží ľud v dobe 
útlaku a temnoty, najprv ako apoštolský 
administrátor a potom ako eparchiálny 
biskup. Aj ty máš veľkú účasť na utrpení tejto

Biskup žehná veriacich a celý svet dikirionom 
a trikirionom. Ide o svietniky symbolizujúce podobne, 
ako je to pri prežehnávaní sa, dve prirodzenosti Ježiša 
Krista a tri božské osoby. Tieto svietniky sa používali 
v prešovskej katedrále už od nepamäti.

Cirkvi a nie je ti cudzia horkosť ponižovania, 
bolesť prenasledovania a nespravodlivosti. 
Obetavo a s veľkým entuziazmom si pokra
čoval v šľapajach veľkých biskupov - blaže
ného Pavla Petra Gojdiča OSBM a Božieho

sluhu Vasiľa Hopku. Bol si mocný ich silou, 
ich vierou a ich nezlomnou nádejou. V pas
tierskej službe aj v osobnom živote si jasne 
ukazoval svoje presvedčenie, že nijaká moc 
nemôže zničiť Kristovu cirkev.

Kardinál štátny sekretár Angelo Sodano 
v liste, ktorý tí v mene Jeho Svätosti posiela, 
a ktorý tí po tejto slávnosti osobne odovzdám, 
okrem iného píše: «V mene Jeho Svätostí Jána 
Pavla II. chcem sa Vašej Excelencii vrelo poďa
kovať za obetavú službu Cirkvi počas dlhých 
rokov kňazskej a biskupskej služby. Vašej 
Excelencií želám, aby ste pod ochranou Božej 
Matky mohli slúžiť, hoci už iným spôsobom, 
milovanej cirkvi na Slovensku.»

Drahý brat biskup Ján, počas tejto božskej 
liturgie sme vrúcne ďakovali Bohu za tvoju 
pastiersku službu plnenú vždy s veľkou láskou 
a horlivosťou v úplnej oddanosti Kristovi 
a Cirkvi. Ďakovali sme za veľké duchovné 
dobro, ktoré sa tvojou kňazskou a biskupskou 
službou stalo pomocou mnohých ľudí.

Ako apoštolský nuncius na Slovensku aj 
ja ti ďakujem za obetavú službu a svedectvo, 
ktoré si celým svojím životom a svojou 
kňazskou a biskupskou službou dával Božie
mu ľudu Prešovskej eparchie.

Boh, ktorý jediný pozná ľudské srdce, jeho 
myšlienky a túžby, za veľkú životnú námahu 
nech tí dá odmenu svojím bohatým požeh
naním. Nech ťa obdaruje zdravím a pokojom 
srdca a nech ti uštedrí ešte dlhé roky. Spolu 
s apoštolom Pavlom volajme:

«Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána 
Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal 
všetkým nebeským duchovným požehnaním. 
Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta 
vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí 
a nepoškvrnení v láske» (E fl, 3-5).

Drahý brat biskup Ján Babjak SJ, 
pred chvíľou si kanonický prevzal vlast

nenie Prešovskej eparchie. Spolu s tebou 
ďakujem Bohu za veľký dar biskupstva, 
ktorým ťa obdaril. Nech je za to zvelebené 
jeho sväté meno.

Mocou sviatostnej konsekrácíe si sa stal 
pravým nástupcom apoštolov a členom 
biskupského kolégia. Bola ti zverená po
vinnosť učiť, posväcovať a riadiť partikulárnu 
cirkev (Porov. CD 4. 6). predovšetkým slovom
i príkladom života máš ľuďom zvestovať 
Kristovo evanjelium, mocou Ducha máš 
pozývať k viere a ku kresťanskému životu 
v «dobrote, spravodlivosti a pravde» (Ef 5, 9) 
(porov. CD 11).

Máš byť otcom a pastierom, ktorý sa 
vyznačuje duchom lásky a starostlivostí voči 
všetkým. Osobitnou láskou zahrnuj vždy 
kňazov, kedže oni berú na seba časť po
vinností a starostí, plniac svoju každodennú 
prácu s toľkou horlivosťou. Maj ich za synov 
a priateľov (Porov. CD 16).

Drahý brat v biskupskej službe, preberáš 
dnes kanonický do vlastnenia celé dedičstvo 
gréckokatolíckej cirkví na Slovensku. Ide
o dedičstvo vskutku vznešené, posvätné, 
plodné, vraštené silnými a zdravými koreňmi 
do tisícročnej kresťanskej tradície toho národa. 
Toto dedičstvo môžeme prirovnať k mocnému 
a zdravému dubu, ktorý aj napriek búrkam, 
napriek silným vetrom, ktoré sa nad ním v de
jinách prehnali, napriek ukrutným prenasle
dovaniam a otrasom, odolal, nezlomil sa, ani 
sa nenaklonil, lebo jeho korene sú hlboko 
a mocne v zemi.

Boh si žiada, aby si toto dedičstvo vzal na 
svoje plecia, aby si ho strážil, ako zrenicu oka, 
aby si ho obohacoval a rozvíjal. Ušlo sa tí 
jedinečné privilégium, ale aj veľké bremeno 
zodpovednosti, a na to nesmieš nikdy 
zabudnúť. Vykroč s vierou do budúcnosti, 
neľakaj sa, lebo ťa bude sprevádzať nielen 
modlitba gréckokatolíckej cirkví, ale aj 
modlitba celej katolíckej cirkvi.

Vás drahí bratia a sestry, ale predovšetkým 
vás, drahí bratia kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, 
prosím aby ste svojou modlitbou podporovali 
svojho biskupa Jána, aby ste ho podporovali 
svojou obetavosťou a ochotou spolupracovať, aby 
ste mu pomáhali v jeho dušpastíerskych úlohách.
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Menovacia pápežská bula. Táto bula je ručne písaným dekrétom 
na pergamenovom papieri a ¡e opatrená podpisom Jána Pavla II. 
a pápežskou pečatou.

Bude ťa sprevádzať aj príhovor blaženého 
biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM a Božieho 
služobníka Vasiľa Hopká. Blažený hiero- 
mučeník Pavol, ako člen rehole bazilíánov, až 
do konca svojho života, až do okamihu vylia
tia krvi verne zachovával Regulu sv. Bažila, 
v ktorej ústredné miesto patrí láska k Bohu 
a blížnemu. K tomuto veľkému dedičstvu 
pridal svedectvo svojho života, ktoré veľmi 
dokonale vyjadrujú slová: «Boh je láska - 
milujme ho».

Vladyka Ján Babjak S J v biskupskej mantii, ktorú dostal 
ako dar od amerických veriacich.

Ty drahý biskup Ján, si duchovným synom 
svätého Ignáca z Loyoly a ako člen Spoloč
nosti Ježišovej prinášaš dnes do Prešovskej 
eparchie celé duchovné bohatstvo a štyristo- 
ročnú skúsenosť toho rehoľného spoločenstva.

Ži, pracuj a vždy slúž tejto cirkvi s plným 
vedomím toho, že, ako to píše svätý Ignác vo 
svojich Duchovných cvičeniach, «všetky dobrá 
a všetky dary pochádzajú zhora, že naša 
obmedzená schopnosť pochádza od najvyššej 
a zvrchovanej mocí tam hore, že spravod
livosť, dobrota láska í milosrdenstvo pochá
dzajú z toho istého prameňa ako lúče zo 
slnka, ako z prameňa vody» (DC 237). Prijmi

teda svoje poslanie, svoj úrad v duchu 
úplnej závislosti od Boha a v zjed
notení s ním

Na záver sa ti prihováram slovami 
apoštola Pavla, ktoré tento veľký 
apoštol adresoval svojmu milovanému 
a vernému duchovnému synovi Timo- 
tejovi: «Zaprisahávam ťa pred Bohom 
a Kristom Ježišom. (...) Hlásaj slovo, 
naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj 
karhaj a povzbudzuj so všetkou trpez
livosťou a múdrosťou (...), buď vo 
všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj 
dielo evanjelistu, plň svoju službu» (2 
Tim 4,1-5).

Nech Boh žehná teba, drahý biskup 
Ján, vás všetkých, tu prítomných v tejto 
katedrále, celú Prešovskú eparchiu aj všetkých 
veriacich gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Nech Panna Mária, ktorá je ikonou Cirkví, 
symbolom ľudstva premeneného milosťou, 
vedie vás všetkých ku Kristovi, nášmu 
Spasiteľovi, ktorý je Slnko nádeje a Svetlo pre 
každého človeka aj pre celé ľudstvo.

Milosť a pokoj nech sú s vami všetkými." 
Po ňom vystúpil s príhovorom terajší emeritný 

biskup prešovskej eparchie Mons. Ján Hírka: 
„Bratia a sestry
V dnešný deň vstúpila prešovská eparchía 

do ďalšej etapy, keď dochádza k zmene na 
jej biskupskom stolci.

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať 
všetkým, ktorí za uplynulých 35 rokov sa 
podieľali na obnove našej miestnej cirkví, ktorí 
sa pričinili í o to, že po 18-tich rokoch jej 
likvidácie bola činnosť gréckokatolíckej cirkvi 
obnovená.

Nepodarilo by sa nám to bez Božej pomoci 
a orodovania všetkých tých, ktorí nás predišli 
do večnosti a veríme, že nám pomáhajú. 
Osobitne naša cirkev priam cíti pomoc 
a príhovor nášho blaženého hieromučeníka 
Pavla Petra Gojdiča OSBM.

Treba povedať, že s Božou pomocou, ale 
aj s obetavosťou našich veriacich i vďaka 
darom mnohých dobrodincov sa nám podarilo 
obnoviť chrámy a vystavať nové. Začala 
fungovať bohoslovecká fakulta i kňazský 
seminár, naplno sa rozprúdil život reholí. 
Položili sme základy cirkevného školstva, 
z ktorého prví absolventi sú aj v našom 
kňazskom seminári.

Mimoriadnou udalosťou bola návšteva 
Svätého Otca Jána Pavla II. v Prešove v roku 
1995 i úspešné zavŕšenie procesov blaho
rečenia: híeromučeníkov biskupa Pavla Petra 
Gojdiča OSBM, ktorého relikvie sú 
vystavené k verejnej úcte tu, v pre
šovskej katedrále, a rehoľného 
kňaza Metoda Dominika Trčku CSsR.

Určíte všetko zhodnotí história, 
ale predovšetkým milostivý Boh. Ja 
však by som v tejto chvíli chcel 
poďakovať všetkým, ktorí sa na 
duchovnom i hmotnom rozvoji

Do Prešova pricestovali biskupi oboch 
obradov z okolitých krajín, Kanady

i Spojených štátov amerických a mnohí 
významní hostia z ďalších štátov Európy.

našej miestnej cirkvi aktívne podieľali: 
kňazom, bohoslovcom, rehoľníkom, všetkým 
dobrodincom, ale predovšetkým vám, drahí 
veriaci, ktorí v dejinách našej cirkvi nesiete 
najväčšie bremeno na svojich pleciach, za 
vašu obetavosť í premnohé modlitby.

Tebe, drahý spolubrat biskup Ján, želám 
v deň nástupu na biskupský stolec prešovskej 
eparchie, aby Ti dobrotivý Boh dal dar zdra
via, veľa trpezlivosti a dobre milujúce srdce 
ku kňazom i naším veriacim.

Želám tí, aby si vo svojej biskupskej službe 
zažil takúto radosť, akú som zažil nedávno ja 
pri stretnutí s mojimi spolupracovníkmi na 
biskupskom úrade, kde mi bolo povedané: 
«Otec biskup, uplynulé roky pri obnove našej 
cirkví bolí ťažké, ale ďakujeme, že sme sa na 
nej mohli podieľať, lebo pri tom sme zažili 
naozaj mimoriadne duchovné radosti, ktoré 
napĺňali náš život a dodávali nám silu úspešne 
dokončiť započaté diela na Božiu slávu»."

Túto príležitosť pozdraviť nového biskupa 
využil aj zástupca pittsburghskej metropolie 
parmský biskup Mons. John Kudrick, ktorý 
v príhovore ocenil doterajšie úsilie Mons. Jána 
Hirku a pripomenul, že pod novým vedením 
má prešovská eparchia ako hlavnú úlohu ohla
sovať Božiu pravdu a žiť východnú kresťanskú 
duchovnosť v zjednotení s katolíckou cirkvou.

Košický apoštolský exarcha Mons. Milan 
Chautur CSsR si zaspomínal na spoločné 
chvíle, ktoré strávil s terajším prešovským 
biskupom počas pobytu v bratislavskom 
seminári. Zvýraznil túžbu, aby skrývaná 
jednota, ktorú predtým v časoch totality 
vytvárali teraz prerástla do budúcej spolu
práce oboch biskupov našej gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku.

Maďarský hajdúdorožský gréckokatolícky 
biskup Mons. Szilárd Keresztes pozdravil 
nového biskupa v mene kňazov a veriacich 
maďarskej gréckokatolíckej eparchie í Konfe
rencie biskupov Maďarska. Pripomenul soli
daritu madárských gréckokatolíkov s našimi 
veriacimi počas totality, keď bola činnosť našej 
cirkví po prešovskom pseudo sobore znemož
nená komunistickým režimom.

Posledným biskupom, ktorý sa prihovoril 
Mons. Jánovi Babjakovi, bol Mons. Milan Šá- 
šik CM, ktorý pozdravil nového biskupa v me
ne materskej mukačevskej eparchie.

Želáme novému biskupovi, ako aj všetkým 
nám veľa Božieho požehnania na ceste 
napĺňania jeho biskupského hesla: „Vy ste 
chrám živého Boha".

o. Mgr. Juraj Gradoš, šéfredaktor
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Krestanska rodina 
-  domáca cirkev

Pohľad Božieho slova 
a Cirkvi na manželstvo

Človek stvorený na Boží obraz je v skutočnosti ľudským párom 
(porov.: LEON-DUFOUR, X. A KOĽ: Slovník biblickej teológie. 
Bratislava: Dobrá kniha, s. 538). Boží ideál manželstva je totožný 
s nerozlučiteľnou jednotou muža a ženy, ktorej najvýraznejším 
vyjadrením, znakom je intímne zjednotenie. „Nie je dobre byť človeku 
samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná" (Gn 2, 18). 
„ Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej 
manželke a budú dvaja jedným telom" (Gn 2, 24). Tieto slová hovoria 
o hlbokej medzíosobnej láske medzí mužom a ženou v manželstve. 
„ Ploďte a množte sa a naplňte zem!" (Gn 1, 28) - to sú slová, ktoré 
hovoria o tom, že od počiatku sa ľudská sexualita spájala aj 
s odovzdávaním života a zodpovednosťou za potomstvo.

...V manželstve sa telesná intimita manželov stáva znakom a zárukou 
ich duchovného spoločenstva... (porov.: Katechizmus Katolíckej cirkvi, 
ďalej KKC, čl. 2360). Ilustr. snímka: archív redakcie

Slová: „... a budú dvaja jedným telom“, 
teda nemôžeme chápať iba v telesnom 

význame, ale aj v duchovnom, že manželia 
sú jedno vo všetkom, majú jedného ducha. 
Vytvárajú po každej stránke jeden živý 
organizmus. Veľmi pekne o veľkosti a kráse 
manželského života a o tejto duchovnej 
jednote manželov hovorí Tertulián: „Ako by 
som vedel opísať blaženosť takého manžel
stva, ktoré Cirkev spája, Eucharistia potvrdzu
je, požehnanie spečaťuje, anjeli ohlasujú 
a Boh Otec schvaľuje? ... Skutočne sú dvaja 
v jednom tele a kde je jedno telo, tam je
i jeden duch.“ Koľko manželstiev je nešťast
ných, alebo stále im čosi chýba k šťastiu, iba 
pre názorovú nejednotu.

Kresťanská rodina a výchova detí__________
Ako vychovávať deti? Na akom základe 
postaviť, alebo o aký pilier oprieť výchovu 
našich detí? Ako, alebo na základe čoho 
spracujeme hodnotový rebríček v našej 
rodine? Ak v týchto zásadných otázkach nie 
je jednoliatosť, jednota, potom ako bude 
takáto rodina vplývať na detí?

„Rodina je akousi školou úplnejšej ľud
skosti. lenže aby mohla dosiahnuť plnosť 
svojho života a poslania, vyžaduje sa 
dobrodušné dorozumenie a spoločná zhoda 
medzi manželmi, ako aj svedomitá spolu
práca rodičov na výchove detí“ (Druhý va
tikánsky koncil: Gaudium et spes. Pastorálna 
konštitúcia o Cirkví v dnešnom svete, čl. 52). 
Pre šťastné manželstvo a pre kresťanskú 
výchovu detí je veľmi dôležité, aby manželia 
rovnako zmýšľali.

Pohfad Božieho slova na manželstvo________
Ježiš privádza ustanovizeň manželstva 
k prvotnej dokonalosti, ktorú ľudský hriech

zatemnil. Ale neuspokojuje 
sa s tým. Dáva manželstvu 
nový základ. On sám sa 
stáva Ženíchom Cirkvi. Pod
riadenie Cirkvi Kristovi 
a Kristova výkupná láska 
k Cirkvi, ktorú spasil vyda
júc sa za ňu, sú preto živým 
pravidlom, ktoré majú man
želia nasledovať (porov.:
Slovník biblickej teológie 
s. 542-543).

Pohľad Božieho slova na 
manželstvo je naozaj úžas
ný. Krásne je to vidieť napr. 
v liste sv. apoštola Pavla 
Eťezanom: „Ustavične vzdá
vajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene 
nášho Pána Ježiša Krista a podriaďujte sa jedni 
druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim 
mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy 
ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 
Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj 
ženy mužom vo všetkom" (5, 20-24).

Niekomu sa môže zdať, že ide o podcene
nie ženy. Je to však veľké nedorozumenie. Ako 
teda rozumieť tomuto Božiemu slovu? Sv. Pa
vol porovnáva vzťah muža a ženy v manžel
stve so vzťahom Krista a Cirkvi. Ďalej skutoč
ne hovorí: „ Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím
o Kristovia Cirkví. Ale aj vy, každý jeden nech 
miluje svoju manželku ako seba samého. 
A manželka nech si ctí muža" (Ef 5, 32-33).

Sv. apoštol Pavol teda premieta vzťah 
Krista a Cirkvi na vzťah manželov. Muž je ten, 
ktorý v kresťanskom manželstve reprezentuje 
Krista a manželka reprezentuje Kristovu 
Cirkev. Ak je tu reč o podriadenosti, nemožno 
v nej vidieť otrockú poslušnosť ženy mužovi, 
pretože manželia sú si v manželstve rovní.

Žena však nasleduje muža, ako Cirkev nasle
duje Krista.

„Pri spravovaní rodiny mužovi patrí prvé 
miesto. Muž je hlavou rodiny, žena jej srdcom. 
Mužovi patrí prvé miesto správcovstva, žene 
prvé miesto v láske. Tak to žiada prirodzená 
povaha muža a ženy. Rodina by tým utrpela, 
keby sa žena domáhala mužovho postavenia 
v rodine. Chýbalo by jej srdce a dve hlavy by 
znamenali rozvrat" (TONDRA, F.: Morálna 
Teológia 11 s. 79). Hlava a srdce sú životne 
rovnako dôležité orgány. Ale iná je funkcia 
hlavy a iná srdca. Muž a žena sú rovnoprávni, 
ale idúc po tej istej ceste sa navzájom dopĺňajú.

Modlime sa, aby bolo čím viac takých 
manželstiev, kde muž bude skutočne zvídi- 
teľňovať Krista a jeho manželka Cirkev. Som 
presvedčený, že každá žena bude s radosťou 
nasledovať manžela, v ktorého životných 
postojoch bude rozpoznávať črty Ježiša Krista.

Nezabúdajme však, že ďalej sv. apoštol Pavol 
píše: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus 
miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu... Tak 
sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako 
vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje 
seba samého ( porov.: Ef 5, 25-33 ).

Muž má teda každoden
ne dávať svoj život za svoju 
manželku. Milovaťju v roz
mere kríža. Aby bola šťast
ná, aby jej nič nechýbalo 
k šťastiu.

Veľmi zaujímavá je veta: 
„ Kto miluje svoju manželku, 
miluje seba samého." Áno, 
ak muž investuje všetko, 
celého seba do šťastia svojej 
manželky, to sa mu vráti. 
Vlastne, keď ju miluje, mi
luje seba samého, veď je 
s ňou jedno telo. Láska, 
ktorú jej dáva, sa mu vráti. 
Keď manžel vidí šťastnú 
svoju manželku, sám je 
preto šťastný. Ak by ju videl 
nešťastnú, aj on by bol 

nešťastný. Aj manželka, keď vidí šťastného 
manžela, je šťastná. Ako pozitívne musí takáto 
jednota ducha vplývať na deti v takejto rodine.

Svätý Ján Zlatoústy odporúča mladým 
manželom, aby svojej manželke hovorili 
takto: «Privinul som ťa k sebe, milujem ťa 
a dávam ti prednosť aj pred svojím životom. 
Veď terajší život je ničím, a preto prosím, 
povzbudzujem a robím všetko, aby sme tak 
dôstojne vedeli prežívať tento život, že by sme 
mohli aj tam, v budúcom veku žiť spolu 
s veľkou istotou ... Tvojej láske dávam 
prednosť pred všetkým; a nič by mi nebolo 
také nepríjemné ako to, že by som sa niekedy 
s tebou nezhodoval» (porov.: KKC 2365).

Vidíme ako úctivo o manželstve a rodine 
hovorí Božie slovo a Cirkev. Počúvajme a vo 
svojom živote uskutočňujme toto slovo. V tejto 
súvislosti počujme Ježiša, ktorý nám hovorí: 
„Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj 
mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda 
vás vyslobodí" (porov.: Jn 8, 31-32).

o. ThLic. Ľubomír Petrík
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ZAMYSLENIE NAD IKONOU

Ikona Kristovho ukrižovania z Tročan

KRISTOVO U K R I Ž O V A N I E

o. Mgr. Juraj Grados

Keď v Tročanoch maľovali, či podľa iných teológov písali ikony, istotne si 
nemysleli, že mnohé z nich budú raz vystavené po múzeách a galériach, ba že 
niektoré sa stanú akýmisi symbolmi gréckokatolíkov východného Slovenska. 
Medzi takéto ikony patrí aj ikona ukrižovania Ježiša Krista.
Čím je významnú? Čo sa dd z nej prečítat? Akou rečou sa chce prihovoriť nám, 
ľuďom 21. storočia? Na prvý pohľad nás zaujme postava Ježiša Krista. Je  väčší, 
ako všetko okolo neho, ba priam by sa dalo povedať, že vypĺňa celý priestor 
ikony. Je jej jasným a svetlým stredom, čomu ikonopisec podriadil aj výber 
farieb. Jeho postava nevisí na kríži, ale stojí na ňom ako víťaz. Tá bledá farba, 
ktorou je namaľované jeho telo, akoby znázorňovala Krista ako zdroj svetla pre 
svet. Jeho majestátna a dôstojná tvár je sklonená k svojej Matke, ktorá v smútku 
stojí pod Krížom. Jej ruky akoby znázorňovali jej vnútorné rozpoloženie. Jednou 
si pridržiava hlavu, akoby sa snažila pochopiť tajomstvo Kristovho utrpenia 
a druhú si kladie na srdce, aby to, čo rozumom nedokáže pochopiť, prijala 
v láske k svojmu Synovi.
Z opačnej strany Kríža stojí Jún, Kristov miláčik a adoptívny syn Márie. V jednej 
ruke drží zvitok ako symbol proroctiev o Mesiášovi a v druhej poukazuje na 
toho, na kom sa práve tieto proroctvá splnili. Stotník Longin, ktorý stojí hneď 
za ním v plnej zbroji, pozerá na Kristovu tvár a snaží sa pochopiť veľké 
tajomstvo tejto chvíle spásy celého sveta.
Ak by sme sa lepšie zahľadeli na ikonu, zbadáme štyroch poletujúcich anjelov, 
ktorí do kalichov zbierajú krv vytekajúcu z rán vytvorených klincami i kópiou. 
Všetky postavy sú precízne vytvarované, len sm r( ktorá je pokorenú krížom, je 
znázornená len tak -  bez dokonalosti. Akoby umelec chcel tým vyjadriť^ že 
všetky osoby počnúc Kristom až po stotníka majú na sebe punc dokonalosti 
Tvorcu a sú krásne, len smrť, ako núsledok hriechu, je škaredá a odsúdená na 
rozdiel od iných postáv na zánik.
Ešte jedna zvláštnosť je na tejto ikone a to text, ktorý bol na ňu dopísaný. Písal 
ho istotne človek vedomý si svojej hriešnosti, lebo v ňom vyjadruje kajúcnosť 
nad svojimi skutkami, pre ktoré Kristus zomrel na Kríži.

ZAMYSLENIE

„Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: «...tvoju vlastnú dušu prenikne 
meč»" (¡k2t 34; 35).

„Šla žitím matka má, [ak kajícnica smutná...", začal Otakar Brezina svoju najvrúcnejšiu 
báseň. A pokračuje: „S la  žitím a její deň nemél vúne, barev, kvetú a se stromu trhala 
jen suchý plod žití, jenž jako popel chutná..."
Presvätá Bohorodička stojí ako Bolestná matka nielen na konci Kristovho života pod 
jeho krížom, ale tiež aj na začiatku, pri prvom verejnom Spasiteľovom vystúpení. 
Poznanie, že jej Božiemu Synovi budú odporovať a že jeho láska bude mnohokrát 
neľútostne zavrhovaná, musel zasiahnuť meč bolesti sväté srdce matky. Boh postupne 
uvádza Pannu Máriu do tajomstva svätého kríža a ukazuje jej, aký bude mať vynika
júci podiel na diele vykúpenia spolu s ostatnými vykúpenými (porov. Kol 1,24).

* * *

„Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť..." (Lk 18, 13).

Sv. Augustín, biskup a učiteľdrkvi (354-430), vo svojich Vyznaniach, v ktorých opísal 
svoj život a návrat k Bohu, píše aj o tom, že Boh sa približuje len k tým, ktorí sú 
pokorného srdca, a že pyšní ho nikdy nenájdu -  i  keby vo svojej učenosti vedeli spočítať 
hviezdy a piesok, vymerať priestory hviezd a pochopiť ich cesty.

Preto aj Spasiteľ hovorí svojim učeníkom, ktorí k nemu prišli s otázkou, kto je najväčší 
v nebeskom kráľovstve, toto: „Ak so neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do 
nebeského kráľovstva" (Mt 18, 3).

* * *
„Už toľko rokov ti slúžim... No keď prišiel tento tvoj syn..." (Ik 15, 29; 30).

Slávny viedenský kazateľAbraham a Sancta Clara povedal kedysi svojim poslucháčom:
Na ostrove Malta niet hadov, na Sardínii nie sú vlci, v strednej Európe nie sú krokodíly, 
ale na celom svete nenájdete miestečka, kde by nebolo závisti.
Naozaj, málokedy sa nájde srdce, v ktorom by sa aspoň občas neozvala táto necnosť. 
Niet sebemenšej záhradky šťastia, aby sa pred jej bránkou nezastavil nejaký závistlivec 
a jedovato nehľadel na jej ruže. Na vidieku si ľudia závidia hojnosť v malých mestečkách 
šaty, vo veľkých mestách stoja so závisťou aspoň pred výkladnými skriňami...
Aj za protestom staršieho syna z podobenstva vidíme len závisť a pýchu... Aj farizeji 
chceli mať Boha len pre seba, a hnevali sa, ak Boh rovnakou láskou zahrňoval ich -
i hriešnikov... Varujme sa takéhoto posudzovania. Doprajme každému miesto vedľa 
nás. V tom bude najlepší dôkaz, že sme Kristovu náuku o láske dobre pochopili.

-fd-

Hieromučeníci, ktorí zomreli pre Krista

OTEC OLEXIJ ZARYCKYJ
Blohoslevený otec Olexij Zaryckyj sa narodil r. 1912 
v dedinke BilČe (oblasť tvova). V roku 1931 vstúpil do 
bohosloveckého seminára v Ľvove. Sviatosť kňazstva 
prijal z rúk metropolitu Andreja v roku 1936. Bol 
farárom v dedinke Rjasna Ruska pri ľvove.
V roku 1948 bol zatknutý, odsúdený na 10 rokov 
väzenia a vyvezený do Karagandy (Kazachstan). Po 
prepustení a rehabilitácii vr. 1957 rozvinul širokú 
misionársku činnosť medzi katolíkmi vo vyhnanstve, 
rôznych národností byzantského a latinského obradu.
Metropolita Josif Slipyj - vtedy sám väzeň sibírskych 
táborov - ho menovanal za Apoštolského administrátora Kazachstanu a Sibíri. Komu
nistická vláda kruto prenasledovala otca Zaryckého, až kým nebol po štyroch rokoch 
znovu zatknutý sovietskymi orgánmi a druhýkrát uväznený na tri roky. Toto väzenie už 
neprežil a zomrel 30. októbra 1963 v tábore Dolynka blízko Karagandy. Tam bol aj 
pochovaný, ale zásluhou miestnych katolíkov, rodičov a svojich bývalých farníkov zo 
Západnej Ukrajiny, dvakrát exhumovaný a nanovo pochovaný. Jeho telo je v súčasnosti 
uložené na cintoríne v dedinke Rjasna Ruska neďaleko ľvova.

Mgr. Stanislav Gábor
o. Mgr. Marek Durlák
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Ježiš Kristus - zakladateľ Cirkvi
Ak chceme hovoriť o počiatkoch Cirkví je veľmi dôležité hovoriť najprv o jej zakladateľovi Ježišovi Kristovi. 

Kresťanstvo sa ako dejinné zjavené náboženstvo odôvodňuje od historickej osoby Bohočloveka Ježiša 
Krista. Kto bol vskutku Ježíš z Nazareta, žíl skutočne na zemí, alebo bol iba vybájenou osobou v mysliach 
apoštolov? Existujú dôkazy o jeho historicité?

„Keďprišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby 
vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby dostali adoptívne synovstvo". Týmito slovami sv. apoštol Pavol 
(Gal 4,4-5) charakterizuje príchod, misiu a úlohu Vykupiteľa.

J ežiš sa narodil v Betleheme za vlády 
Herodesa Veľkého, teda pred rokom 750 

od založenia Ríma, t. j. niekoľko rokov pred 
naším letopočtom. Skýtsky mních Dionýz 
Malý v 6. storočí určil dátum jeho narodenia 
nepresne. Svoj výpočet založil na evanjeliu 
sv. Lukáša, ktorý kládol vystúpenie sv. Jána 
Krstiteľa do „15. roku vlády cisára Tíbéría, keď 
bol vJudsku miestodržiteľom Poncíus Pilát". 
Dionýz však opomenul to, že roky panovania 
cisárov sa počítali spolu aj s rokmi, keď boli 
iba spolucisármi, ako to bolo v prípade 
Tibéria. Dnes sa všeobecne prijíma to, 
že narodenie Ježiša sa udialo asi 4 roky l i f T  
pred kresťanským letopočtom.

0 jeho detstve a mladostí máme I  
málo správ. Evanjeliá hovoria, že do 30 B jp ' 
rokov žil v skrytosti, v Nazarete a pri- 1 
pravoval sa na verejné účinkovanie. To I  
trvalo najpravdepodobnejšie tri roky. »  
Zomrel za Poncia Piláta v Jeruzaleme I  
a jeho smrť pripadá podľa väčšiny I  
bádateľov na 14. Nísan roku 738 od 1 
založenia Ríma, čiže 7. apríl roku 30 
kresťanského letopočtu.

Ježiš je ten, na ktorom sa splnili proroctvá 
Starého zákona. On sám hovoril o sebe, že je 
ten, ktorého predpovedali proroci. Celé jeho 
pôsobenie sprevádzané zázrakmi smerovalo 
k založeniu viditeľného spoločenstva, t.j. 
Cirkví. To potvrdzuje aj vyvolenie apoštolov, 
ustanovenie sv. sviatostí a podobne. Rozho
dujúci význam v živote apoštolov malo Ježi
šovo zmŕtvychvstanie a zoslanie Svätého 
Ducha. To rozhodlo o premožení „starého 
človeka" v nich a urobilo z nich horlivých 
ohlasovateľov evanjelia.

Kde však čerpať správy o Ježišovi Kristovi? 
On sám nič nenapísal. Všetko, čo o ňom vieme, 
pochádza z rozličných svedectiev. Jeho 
existenciu sa snažili popierať rôzni autori 
racionalistickej a ateistickej ideológie.
V Kristovi chceli vidieť iba mytologickú bytosť. 
Dnes na základe historických materiálov je 
táto mienka prekonaná.

O Ježišovi nám svedčia pramene, ktoré 
rozdeľujeme do troch skupín:

1. kresťanské (novozákonné spisy 
a starokresťanská literatúra)

2. židovské (Jozef Flavius, Talmud...)
3. pohanské (Plínius, Tacitus, Suetonius...).
Život Ježiša Krista popisujú štyri evan

jeliá. Pri ich čítaní zisťujeme, že si na

niektorých miestach akoby odporovali 
v poradí jednotlivých udalostí. To nie je 
dané tým, že by si evanjelisti vymýšľali. 
Evanjeliá totiž nie sú historickou správou 
o Ježišovom živote, ale radostnou zvesťou 
spasenia. Každý evanjelista zoradil udalosti 
z Ježišovho života tak, aby túto zvesť 
čitateľom čo najviac ozrejmil a výber 
udalosti podával podľa toho, komu bolo 
evanjelium určené. Celkovo máme 27 kníh 
Nového zákona - štyri evanjeliá, Skutky 
apoštolov, 14 Pavlových listov, 3 Jánove

listy, 2 Petrove listy, Jakubov a Júdov 
list a Apokalypsu. V nich možno vidieť 
nielen Krista viery, ale možno zachytiť aj 
historického Krista.

Historickú existenciu Ježiša dosvedčujú aj 
nekresťanské pramene a to už spomínané 
správy pohanských autorov. Každý z nich bol 
predmetom vedeckých výskumov na základe 
najnovších historiografických kritérií. Z rím
skych prameňov možno uviesť svedectvá 
týchto autorov:

Gaius Plinius Caecilius Secundus spravoval 
v rokoch 110-112 ako mimoriadny cisársky 
legát provinciu Pontus a Bitýniu. Odtiaľ 
informoval listom cisára Trajána (98-117) 
o maloázijských kresťanoch, ktorí „sa schá
dzali v istý deň pred východom slnka 
a spievali Kristovi ako Bohu chválospevy“.

Publius Cornelius Tacitus (55-120) bol za 
cisára Trajána prokonzulom. Patril medzi 
najvýznamnejších historikov. Správu o Kris
tovi zaznačil v diele Annales, kde píše o pre
nasledovaní kresťanov za cisára Néra (54-68) 
po požiari mesta Ríma roku 64. Tacitus vysvet
lil pôvod názvu kresťania: „Pôvodcu tohto 
mena Krista dal za Tiberia popraviť správca 
Pontský Pilát".

Rímsky historik Gaius Tranquillus Sueto
nius (69-140) podáva správu, že cisár 
Klaudius (41-54) „vyhnal z Ríma Židov, ktorí 
na podnet istého Chresta vyvolávali v Ríme 
ustavičné nepokoje“.

Okrem svedectiev rímskych autorov poz
náme aj druhú skupinu spisov, a sú to 
židovské spisy. Najznámejší je od historika 
židovského národa Jozefa Flavia. ktorý 
napísal Židovské starožitností v rokoch 93-94.

V nich sú nasledujúce texty týkajúce sa 
Ježiša.

1. text: „V tej dobe žiI Ježíš, múdry 
človek (ak ho možno človekom nazvať). 
Konal zázračné vecí (a bol učiteľom 
ľudí, ktorí prijímajú s radosťou pravdu), 
mnohých Židov a pohanov pritiahol 
k sebe. (Bol Mesiášom.) A keď ho pre 
obžalobu našich najvplyvnejších ľudí 
Pilát odsúdil na smrť na kríži, tí, čo ho 
milovali, ho neopustili. (Zjavil sa im na 
tretí deň živý, ako o ňom ohlasovali 
medzi tisícorakými inými vecami 

proroci poslaní Bohom). Komunita tých, ktorí 
sa podľa neho volajú kresťania, žije dosiaľ. “ 
Výrazy v zátvorkách boli možno do textu 
vsunuté.

2. text: hovorí o apoštolovi Jakuboví, 
ktorého ukameňovali na Veľkú noc roku 62 
a ktorého aj sv. Pavol nazýval „Pánovým 
bratom“ (v aramejčíne sa nazývajú bratmi aj 
najbližší príbuzní): „VeľkňazAnnaniášzvolal 
synédrium a dal predvolaťJakuba, Ježišovho 
brata zvaného Kristus, aj iných, a odsúdili ich 
na smrť ukameňovaním“ (XX, 9,1).

Taktiež poznáme svedectvo z Talmudu 
(zbierka ustanovení a predpisov židovských 
rabínov z 2.-6. storočia): „Vpredvečer Veľkej 
noci bol ukrižovaný Ježiš, galilejský čaro
dejník“. Sú to správy, ktoré sa nezhodujú 
s pravdou, predstavujú Ježiša v negatívnej 
forme , ale sú potvrdením jeho jestvovania.

Kristus vždy bol, je a bude výnimočnou 
osobou histórie: vždy zaujímal a priťahoval. 
Okolo neho sa ešte vždy bojuje najväčší 
kultúrny boj moderného sveta. Jeho slová sú 
vždy aktuálne a živé. Jediné správne rozhod
nutie je: Prijať ho do svojho života ako svojho 
Spasiteľa a Pána.

o. ThDr. Peter Šturák
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Internet zohráva podstatnú úlohu v informačnom svete. V „kolíske" internetu v USA je 
množstvo www stránok ponúkajúcich kvalitné informácie o katolíkoch východného obradu. 
Jednou z takýchto www. stránok je stránka Byzantine Catholic Church in America -  
www.byzcath.org. ktorá prináša aktuality o živote cirkví v USA už od roku 1996.
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Úvodná stránka ponúka základné menu rozdelené do štyroch základných častí: 
MAIN PAGES, EPARCHIES, SEMINARY & MONASTERIES, DIRECTORIES & LINKS, 
SHARE YOUR FAITH. Ďalej je na úvodnej stránke dynamicky ponúkané Božie 
slovo na daný deň.

Na základných stránkach - MAIN PAGES sú podrobne spracované aktuálne udalosti 
zo života katolíkov byzantského obradu a kalendár akcií. Na ďalších stránkach sú 
podľa záujmu zatriedené odkazy -  linky na iné podobné stránky. Na stránkach 
viera a bohoslužba -  Faith & Worship je zaujímavo spracovaná téma o tom, kto 
sú byzantskí katolíci. Originálne je taktiež spracovaná ponuka videa. Tieto stránky 
sú v štádiu úprav, kde by v budúcnosti mali byť ponúkané podrobné informácie 
o spiritualite, náboženskej literatúre, dialóg Východ-Západ. Prínosom určite budú 
aj stránky svedectiev, kde sa aj vy budete môcť podeliť so svojou skúsenosťou 
s Bobom. Autori pripravujú komplexnú stránku týkajúcu sa liturgie, otázok 
a odpovedí, náboženskej literatúry.

EPARCHIES, SEMINARY & MONASTERIES obsahujú prehľad kontaktov, obsadenia, 
organizačnej štruktúry, aktivita odkazov na eparchie v Piittsburghu, Passaic, Parme 
Van Nuys, Seminár sv. Cyrila a Metoda, Kláštor sestier sv. Bažila Veľkého, Byzantské 
seminárne vydavateľstvo (ikony, knihy, liturgikony, video, audio, devocionálie 
a iné).

DIRECTORIES & LINKS prinášajú veľmi prehľadne spracovaný zoznam farností 
a inštitúcií, ktoré sa týkajú umenia, vzdelávania, etiky, rodiny, noviniek, 
spoločenstiev, združení a predaja rôznych predmetov (kníh, ikon, liturgických 
predmetov, a pod.). Na podstránke umenia a ikon sú uvedené zaujímavé odkazy 
na linky ikonopiseckých dielní, galérií a štúdií. Samostatne sú spracované stránky 
sesterských východných cirkví v Amerike, Európe i Ázii a kláštory. Nechýba ani 
zoznam odkazov na farnosti, ktoré majú spracované svoje domovské stránky, ďalej 
je tu priestor venovaný patristike a mnohé iné odkazy.

Stránky SHARE YOUR FAITH-„Podeľsa so svojou vierou" ponúkajú priestor tým, 
ktorí majú chuť diskutovať na rôzne témy týkajúce sa viery a východných cirkví. 
Zároveň však pozývajú aj tých, ktorí nemajú chuťprispievat' ale môžu sa oboznámiť 
so svedectvami iných. V diskusnom fóre sú zaujímavé témy: Život byzantských 
farností, Zameraj sa na Slovo, Stretnutie mládeže, Modlitba, Dvere pre diakonov 
(stránky uzavreté pre úzky okruh ľudí -  zasvätené osoby, kde spoločne zdieľajú 
svoju vieru a dotyk s Bohom).

Mgr. Ing. Gabriel Paľa
palagrk@stonline.sk
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KRISTUS
☆ a zjednotenie Európy

— ^ ----------------------------------------------------------------

Otázka európskej integrácie sa obyčajne pred nami v médiách prezentuje len v jej 
politickom rozmere a význame. Ale zložitý proces zjednotenia má aj iný, pre bežný 
život občanov podstatnejší rozmer a z neho vyplývajúce dôsledky. Preto sa pri hlbšom 
zamýšľaní nad fenoménom integrácie pýtame: aké sú predpoklady pokojného spolužitia 
národov v duchu morálnych hodnôt evanjelia? Alebo čo osobité vie dať kresťanstvo 
zjednotenej Európe? Na prvom mieste je to vzájom né odpustenie.

Pre konkrétne aplikovanie načrtnutej témy odpustenia uvediem príklad z povojnových 
dejín dnes užzjednotených európskych národov. Jedna zo súčasných menších spolkových 
krajín Nemecka Sársko bola po 2. svetovej vojne v zóne okupovanej Francúzskom 
a prakticky nezávislá od Nemecka. Pri povojnových tendenciách ťaženia cudzieho 
územia a vzájomnej odplaty sa sporné územie Sárska javilo ako neprekonateľná 
prekážka zmierenia Francúzska a Nemecka. Vďaka prezieravým kresťanským politikom 
oboch národov sa prijali kroky vedúce k vzájomnému územnému vyrovnaniu pokojnou 
cestou. Obyvatelia Sárska sa v referende rozhodli za pričlenenie k Nemecku. Tento 
historický akt odpustenia a zmierenia je pýchou novodobých dejín Sárska.
Tak ako bez dobrej vôle odpúšťať nie je možný pokojný život v malom spoločenstve -  
rodine, podobne sa bez vzájomného odpustenia nezaobíde ani spolužitie národov. 
Nikdy nekončiace napätie medzi Izraelom a Palestínou (židovstvom a islamom) je 
toho výrečným svedectvom. Kresťanské náboženstvo je preniknuté morálnou požia
davkou odpustenia, ku ktorému vnútornú silu dúva Kristus. Opravdivé odpustenie tu 
neznamená bezhraničný ústup jedného pred agresiou zla, ale vzájomné zmierenie na 
základe vnútornej dispozície a ľútosti nad spáchaným zlom v akejkoľvek podobe. Takéto 
odpustenie prináša viac pokoja do spolužitia národov ako paragrafy zmlúv o spolupráci 
a solidarite. A v konečnom dôsledku prakticky znemožňuje vojnový konflikt.
V známom románe H. Sienkiewica Ouo vadis kladie rímsky vojak Vinicius takúto otázku: 
„Gréci priniesli svetu umenie, Rimania dali svetu právo a čo prinášate vy, kresťania?" 
A dostáva odpoveď „Kresťanstvo prináša svetu lásku." Sme presvedčení, že život 
v kresťanskom duchu lásky môže aj dnes obrodiť spolužitie národov bez nebezpečia, 
že silnejší pohltia slabších ako toho boli dejiny už svedkami. Strhujúcim príkladom je 
pre nás Svätý Otec Ján Pavol II., ktorý už ako hlava Katolíckej cirkvi a najvyššia mravná 
autorita sveta odpúšťa a sám prosí o odpustenie za hriechy, ktoré spáchali deti Cirkvi 
v minulosti pri podmaňovaní slabších národov. Je to postoj, ktorý prekvapil nielen 
svet, ale aj členov Cirkvi. Kiež by tento postoj kresťania vždy nasledovali a tak prispeli 
k pokojnému spolužitiu ľudí na Slovensku v Európe a na celom svete.

o. TbLic. Michal Hospodár
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Stretnutie zamilovaných
V každom meste, ba možno aj v niektorých dedinách existujú miesta, 

kde sa stretávajú mladí ľudia poväčšine v pároch. V Prahe je to známy 
Petŕín, Bratislava má nábrežie Dunaja, Slavín a Park Janka Kráľa, 
Prešov zasa Kmeťovo stromoradie čí nábrežie Torysy. Na týchto miestach 
sa schádzajú mladí na rande, ako sa to zvykne vo všeobecností volať. 
Ale mnohí z nás si toto slovo vysvetľujú rozlične. Ja tu chcem ponúknuť 
vlastný názor na to, ako správne chápať rande.

S lovom rande (z franc, rendezvous/ 
randevú/ - schôdzka/stretnutie) ozna

čujeme zväčša jedno stretnutie dvoch mladých 
ľudí, ktorí začínajú k sebe niečo cítiť - teda 
predpokladajú, že je to láska. Na takomto 
stretnutí, či lepšie povedané stretaní sa nie je 
nič zlého, ba si myslím, že je osožné a užitočné 
nielen pre oboch, ale aj pre ich budúci vzťah 
a ich okolie. Problémom teda nie je samotné 
stretanie sa, ale skôr jeho priebeh. Pre mňa 
bolo, je a bude rande stále zdrojom nových 
poznatkov, nových skúseností o tom druhom. 
Je to čas skúmania, spoznávania sa.

Prvýkrát spolu____________________________
Prvé rande je obvykle iné, než to ďalšie. Ono 
každé je iné, lebo keď sa zapadne do ste
reotypu, už to prestane byť zaujímavé - živé 
a vzťah začína hasnúť. Na prvé rande sa človek 
teší, je vzrušený z očakávania, má svoje 
predstavy o tom druhom, o spoločnom živote,
o láske. Ak je človek čistý, nepoškvrnený 
okolitým svetom, tak o tomto jeho okamihu 
života platia slová populárnej pesničky: „prvá 
láska je vždy iná..." No musí si zároveň 
uvedomiť, že aj ten druhý má rovnako svoje 
predstavy o ňom, o ich živote a láske. Obvykle 
je to jemné priblíženie týchto dvoch predstáv 
a prvé rande je plné zdvorilosti, cudností, 
niekedy strachu, bázne či bojazlivostí, ale 
hlavne plné nádejí. Vtedy sa kladie zásadná 
otázka: „Je to on? Je to ona?" Tá otázka bude 
znieť stále, ale vtedy vyzneje najhlasnejšie. Od 
tohto okamihu, samozrejme, pri kladnej 
odpovedí na už spomínanú otázku, začína čas 
oťukávanía sa - spoznávania toho druhého. 
Ďalšie stretnutia sú už iné - istejšie, bez 
väčšieho vnútorného napätia, aj keď takisto 
očakávané, ale chvenie v žalúdku už nie je také 
silné ako po prvýkrát. Z letmého, neistého, 
čistého bozku a dotyku rúk sa začnú postupne 
stávať prejavy lásky. Dotyky rúk silnejú a ruky 
sú spojené niekedy celé hodiny. Aj letmé čisté 
bozky sa stávajú častejšími a vytráca sa z nich 
strach z neopätovania.

Hové skúsenosti__________________________
Keď sa začne takto vyvíjať vzťah medzi dvomi 
ľuďmi, pribúdajú mnohé nové skúseností 
vychádzajúce z toho, že človek už nie je sám. 
Jedny sú pozitívne, iné negatívne. Dá sa 
v plností súhlasiť so slovami Ježiša Krista, ktoiý 
hovoril o ľudskom srdci ako o žriedle všetkého 
dobrého, ale i zlého. Tieto jeho slová sa plne 
potvrdzujú v čase randenía. Ak mladí prís-

tupujú k sebe s čistým srdcom plným pravej 
lásky, aj ich bozky, ich dotyky, slová, gestá, 
skutky, jednoducho ich 
správanie je nielen čisté, 
ale plné pravých prejavov 
dokonalej lásky - čistej ako 
krištáľová voda, vrelej 
a srdečnej, ako objatie 
matky. A o takejto láske 
platia slová apoštola Pavla:
„Láska... všetko znáša, 
všetko verí, všetko dúfa, 
všetko vydrží" (Porov. 1 Kor 
13, 7). Takéto konanie 
v čase pred manželstvom 
len mocnejšie stavia bu
dúce šťastie v manželstve.
Ak človek teraz vníma 
lásku čisto, potom v man
želstve sa mu celá odhalí.
V Svätom písme je jedna 
kniha, ktorú podľa tradície 
napísal kráľ Šalamún - 
Pieseň piesní, a tá začína 
slovami: „zrúbaj ma boz
kami svojich úst, bo láska 
tvoja lepšia je nad víno"
(Píes 1, 2).

Aké sú teda tie nové 
skúseností, ktoré prináša 
stretanie sa?

Prvá a základná je: Nie 
si už sám. Je  to veľmi 
dôležité pre rozhodovanie 
človeka, pre prijímanie 
ťažkých okamihov, no i zá
bleskov radosti. Nie si už 
sám na svoj život, na svoje 
pocity, na svoje trápenia
i radosti. To by si niekedy mali uvedomiť aj 
manželia, lebo na to často zabúdame. Je to 
kvalitatívne nová skúsenosť. Doteraz to bolo 
len moje trápenie, moje šťastie, moje 
rozhodnutie a naraz do tohto môjho sveta 
vstupuje „niekto“ iný. Nie vec, nie problém, 
nie objekt, ale budúca súčasť mňa. Vstupuje, 
aby sa so mnou delil. Ale on sa nechce deliť 
len s mojím životom, on ponúka na delenie 
aj svoj život. A tak človek prestáva žiť len 
jeden život a začína žiť dva. Ak si to uve
domíme už v počiatkoch vzťahu, potom 
v manželstve možno v plností hovoriť o tom, 
že dvaja sú jedno, lebo ich životy splynú 
v jeden nedeliteľný súlad dvoch bytí napl
nených láskou. Je potrebné načúvať a hovoriť.

Niekedy sa bojíme, že čo sí ten druhý o mne 
pomyslí, ale nič tak nezabíja vzťah ako 
klamstvo a predstieraná úprimnosť.

Medzi ďalšie skúseností môže patriť aj 
citové vzplanutie, ktoré láska prináša. Možno 
si teraz hovoríte, že to je to najdôležitejšie. 
Ale ak láskajiíe je z oboch strán, ak je len 
platonická, je to vôbec pravá láska? Lásku 
musia žiť dvaja, a to už je tá prvá skúsenosť. 
O čom je tá druhá? O živote, keď nie sme 
spolu. O snoch, o myšlienkach, o listoch, 
telefonátoch, sms-kách či mailoch. Je to

o pohľade, o slove, o myšlienke. Človek, ktorý 
miluje, ten túto lásku prenáša ďalej. V Písme 
je myšlienka, že ak človek nemiluje človeka, 
ktorého vidí, ako môže milovať Boha, ktorého 
nevidí. Podobne je to aj v zamilovaní sa. 
Láska k niekomu kvalitatívne mení aj ostatné 
vzťahy. Ak niekoho naozaj milujeme, potom 
časť tejto lásky prenášame aj na ostatných 
skrze slová a skutky voči ním, lebo aj ich 
máme v srdci, kde nám horí plameň lásky a aj 
oní sa ním hrejú skôr, než sa stanú realitou.

Je ešte mnoho iných skúseností lásky. 
Niektoré sú pozitívne, iné negatívne. O tých 
druhých vám poviem nabudúce.

o. Mgr. Juraj Gradoš
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„Rabbi, kto zhrešil.»?"[ln 9,2).

J ežiš prechádza so svojimi učeníkmi 
okolo človeka slepého od narodenia. 

Učeníci poznajú vtedajšiu rozšírenú mienku, 
že každé nešťastie je Božím trestom za 
hriech. Preto sú zvedaví. Kto zhrešil - on 
alebo jeho rodičia? Odpoveď Pána Ježiša 
poznáme. Ani on, ani jeho rodičia, ale majú 
sa na ňom zjaviť Božie skutky (porov. Jn 9, 
3). Boží skutok sa zjavuje - slepý od 
narodenia vidí. Ježiš nehovorí, že trest nie 
je za hriechy, ale v tomto prípade ide o iný 
Boží zámer.

Čo v dnešnom svete? Ide o Boží trest za 
hriechy sveta či o iný Boží 
zámer? Sme svedkami mno
hých nesťatí vo svete. Vojny, 
zemetrasenie, povodne, su
chá, požiare, teroristické 
a samovražedné útoky na 
nevinné obete, civilizačné 
choroby, nákazy zvierat ohro
zujúce ľudí a pod. Na jednej 
strane hriešne bohatstvo - 
prebytok, obžerstvo, na dru
hej strane hlad a hladomor.

Netreba sa pýtať - Pane, 
kto zhrešil? My vieme, že 
Boh trestá hriechy i v tomto 
svete. Preto skôr sa treba 
pýtať - Pane, za ktoré hrie
chy trestáš tento svet? Viera 
v Boha (živá viera) sa vy
tráca zo sŕdc ľudí. Nádej 
ustupuje zúfalstvu a láska 
nenávisti. Hriech nečistoty 
sa označuje za „lásku". Vo 
svete vládne pýcha, nadu
tosť, nenávisť, vraždy, klam
stvo a ďalšie hriechy proti 
Desatoru. Svet si vymyslel 
„právo" voľnosti. Som slo
bodný, môžem robiť, čo 
chcem. Boh? Neverím v ne
ho, teda neexistuje!

Štatistiky vykazujú veľký 
rozklad rodín, zabíjanie ne
narodených detí. Zo spoloč
ností sa vytráca vzájomná 
láska, ostáva iba degene
rovaná egoistická „láska".
Právo je iba na papieri, lebo 
platí právo silnejšieho.

Nemá nás Boh za toto 
všetko trestať? Nepomáha 
ani zdvihnutý Boží prst. Svet 
sa rúti do nešťastia. Je hlu
chý na mnohé výzvy cir
kevnej hierarchie i na výzvy 
k obráteniu zaznievajúce 
v mariánskych zjaveniach.
Našiel si iných bohov. Boha 
obchodu, boha zisku, boha 
pôžitkárstva, konzumu, 
klíentelizmu a korupcie.

Nemá Boh trestať? On netrestá z pomsty. 
Hľadá cesty a cestičky, aby odvrátil človeka 
od zlej cesty.

„Kajajte sa a verte evanjeliu/" (Mk 1,15). 
Táto Ježišova výzva platí aj dnes a ešte 
naliehavejšie. To preto, že mnohí zišli z cesty 
a zablúdili. Stratili pravé svetlo a išli za 
bludičkou „ľahšieho života". Žiaľ, zablúdili 
aj niektorí z tých, ktorých Pán posiela medzi 
svoj ľud, aby upevňovali v ňom živú vieru 
a hlásali evanjelium.

V Starom zákone Boh posiela z času na 
čas svojich prorokov, aby vyzývali vyvolený

izraelský ľud k obráteniu, k zachovávaniu 
Zmluvy a Božích príkazov a upozorňovali 
na Božie tresty a prisľúbenia.

Aj v Novom zákone posiela Boh z času 
na čas svojich vyvolených prorokov. Pros
tredníctvom nich zvláštnym spôsobom 
ukazuje svetu svoju lásku a túžbu odvrátiť 
svoj ľud od zlej cesty, aby dosiahli spásu.

Iste v prvom rade je to úloha Cirkví 
ukazovať správny smer k dosiahnutiu več
ného života. Boh cez svojich vyvolencov - 
svätých chce nám a celému svetu ukázať 
určitý zámer a spôsob pomoci ľudu.

Prostredníctvom rehoľnej 
sestry sv. Faustíny ponúka ľud
stvu svoje veľké milosrdenstvo. 
Podľa nej Božský Spasiteľ na
pomínal ľudí, aby sa obrátili na 
jeho milosrdenstvo skôr, ako 
ich zasiahne spravodlivosť. 
Hovorí: „Skôr, ako prídem ako 
spravodlivý Sudca, otvorím 
najprv brány svojho milo
srdenstva. Kto nechce prejsť 
bránami milosrdenstva, musí 
prejsť bránami spravodlivosti." 
Pán Ježíš ukázal v zjaveniach 
sv. Faustíne viackrát veľkosť 
ľudských hriechov. Preľaknutá 
sa opýtala, ako môže znášať 
také veľké urážky. Odpovedal: 
„Na trestanie mám celú več
nosť, teraz predlžujem ľuďom 
čas milosrdenstva, ale beda, 
ak túto milosť neprijmú“ (viď. 
Ježišu, dôverujem v teba,
1. vydanie, vía, Trnava, 1995, 
s. 17).

Matka Božia pri treťom zja
vení vo Fatime ukázala deťom
- vizionárom - hrôzu pekla 
a povedala: „Videli ste peklo, 
do ktorého sa dostávajú úbo
hé duše.“ Koľkí sa ešte dos
tanú! Úbohé, lebo nepoznali 
„čas svojho navštívenia" a ne
prijali ponúknutú milosť.

Božie milosrdenstvo je veľ
mi veľké, len keby sme my, 
a celý svet našli cestu po
kánia. Pokánie je zmena 
života. Zmeniť svoj život 
k lepšiemu životu s Bohom.

Boh otvára náruč ako otec 
márnotratného syna. Chce 
každého obliecť do šiat krst
nej milosti, dať na ruku prs
teň Božieho synovstva a na 
nohy obuv rýchleho napre
dovania po cestách vedúcich 
do šťastnej večností.

Jediná podmienka: Kajúci 
návrat k Otcovi!

o. Mgr. František Fedor
llustr. snímka: archív redakcie

slovo - február/2003 • 39



naníu Boha dochádza nie natoľko preto, že 
my usilovne hľadáme Boha - hoci to máme 
robiť - ale pretože Boh sa nám dáva poznať 
v Kristovi a Písme.

Katechizmus Katolíckej cirkvi nás o tom 
takto poučuje: „Túžba po Bohu je vpísaná do 
srdca človeka, lebo človek je stvorený Bohom 
a pre Boha. Boh neprestáva priťahovať 
človeka k sebe a jedine v Bohu nájde človek 
pravdu a šťastie, ktoré neprestajne hľadá“ 
(KKC 27). Tak to vyjadril už sv. Augustín vo 
svoj ich Vyznaniach: „ Nepokojné je naše srdce, 
kým nespočiníe v tebe“ (L, 1).

„Lenže človek môže na «toto dôverné 
a životné spojenie s Bohom» zabudnúť, môže 
oň nedbať, ba výslovne ho odmietnuť. Takéto 
postoje môžu pochádzať z veľmi rozličných 
príčin: zo vzbury proti zlu, ktoré je vo svete, 
z náboženskej nevedomosti alebo ľahos
tajnosti, zo starosti o svetské vecí a boha tstvo, 
zo zlého príkladu veriacich, z protiná
boženských myšlienkových prúdov a napo
kon z postoja človeka hriešnika, ktorý sa zo 
strachu skrýva pred Bohom a uteká pred jeho 
volaním" (KKC 29).

Učme sa o Bohu, aby sme ho našli a poz
nali. „Lebo, ktorí ho hľadajú, tí ho nájdu, 
a ktorí ho našli, budú ho chváliť" (Sv.

Augustín: Vyzna
nia 1). Ježiš nás 
k tomu vyzýva 
slovami: „Poďte ku 
mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste 
preťažení, a ja vás 
posilním. Vezmite 
na seba moje jar
mo a učte sa odo 
mňa, lebo som ti
chý a pokorný srd
com: a nájdete od
počinok pre svoju 
dušu" (Mt 11, 28-
29). To je pravá 
múdrosť pre kaž
dého. Je to zvlášt
na povinnosť i vý
sada kresťana.

Každý kresťan 
by mal ísť s dô
verou za týmto 

cieľom. Boh sľúbil, že tí, ktorí ho hľadajú, 
nájdu ho. A tým, ktorí klopú, bude otvorené 
(porov. Mt 7, 7). Tento cieľ prevyšuje všetku 
našu predstavu. Sv. apoštol Pavol to vyjadril 
slovami: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepo
čulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo 
Boh pripravil tým, ktorí ho milujú" (1 Kor 2, 
9). Preto „utrpenia tohto času nie sú hodný 
porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na 
nás má zjaviť“ (Rim 8, 18). Preto stojí zato, 
aby sme v tejto túžbe po Bohu a večnom 
živote, vydržali. Uisťuje nás o tom aj Tomáš 
Kempenský: „Tam budeš mať hojnosť všet
kého dobrého, a nemusíš sa strachovať, že 
ho niekedy stratíš" {O nasledovaní Krista, 111., 
49, 31).

o. Mgr. František Dancák

rcaa pravaami viery

Túžba po Bohu
V jednu noc raného kresťanstva došlo 

k zaujímavému stretnutiu. Nikodém, 
popredný muž u Židov, prišiel za Ježišom 
a chcel s ním diskutovať o dôležitých skutoč
nostiach života. Svoj rozhovor začal myš
lienkou, ku ktorej dospel pri svojom osobnom 
hľadaní pravdy. Povedal: „Rabbi, vieme, že 
si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo ník nemôže 
robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je 
s ním Boh" (Jn 3,2). Potom začal vypočítavať 
veci, o ktorých si myslel, že ich pozná. Na jeho 
prekvapenie Ježiš mu odpovedal, že takýto 
prístup k poznaniu je zlý, a že Nikodém preto 
nemôže poznať nič, pokiaľ nezažije vnútornú, 
duchovnú premenu. „Musíte sa znovu 
narodiť“ (Jn 3, 7).

Tento dávny rozhovor je dôležitý aj dnes, 
pretože problémy a pocity márnosti pred ktoré 
bol postavený Nikodém pred dvoma tisíckami 
rokmi, sú živé dodnes.

Nikodém „mal" poznanie, ale chýbal mu 
kľúč k tomuto poznaniu. Poznal isté vecí, ale 
jeho hľadanie pravdy ho priviedlo k bodu 
osobnej krízy. To poznáme aj v dnešnej dobe.

Aj dnes vieme toho veľa. Viac ako kedykoľvek 
v dejinách predtým. Chýba nám však také 
poznanie, ktoré informácie zjednocuje, a tým 
dáva životu zmysel.

Tieto skutočnosti má na mysli aj biblický 
text, keď hovorí: „Základom poznania je 
bázeň pred Pánom...“ (Prís 1, 7). A ďalej: 
„Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom 
a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť“ (Prís 
9,10). Podľa Svätého písma k poznaniu Boha 
dochádza tam, kde poznávame samí seba 
v našej hlbokej duchovnej núdzi, kde potom 
prijímame Božiu milosť ako pomoc pre túto 
svoju núdzu prostredníctvom Svätého Ducha, 
ktorý nám ho priblíži (porov. 1 Kor 2, 14). 
Poznanie Boha sa potom uskutočňuje v kres
ťanskej zbožnosti, uctievaní a dôvernej 
odovzdanosti. Podľa Svätého písma k poz-

LITURGICKÉ OKIENKO

R anné m o d litb y

„Každé ráno treba oslavovať a chváliť Pána, podobne 
aj večer a zakaždým, keď sa budú Pánovi konať sväté 
obety", píše sa v Prvej knihe kroník o povinnosti levitov, 
teda 1ých, ktorí sú zasvätení Pánovi (porov. 1 Krn 23,
30). Ranná modlitba je výrazom vďaky Bohu za dar 
života. Zároveň je oslavou Božej dobroty a jeho milosti.
Začína zvyčajným začiatkom, ktorým začínajú všetky 
bohoslužobné úkony. Po ňom nasleduje rad tropárov 
a modlitba, ktorou ďakujeme Bohu práve za dar nového 
rána a prosíme ho o nové ráno pre svoju dušu. 
Päťdesiaty (podľa Neovulgaty 51) žalm nasledujúci po 
tejto modlitbe odzrkadľuje poníženosť človeka a Božiu 
dobrotu. Je plný zvolaní hriešnika, ktorý túži po Božom 
odpustenia jeho prítomnosti. Ide o najkrajší kajúci žalm 
spomedzi všetkých žalmov. Zachytáva dve podstatné 
zložky hriechu a jeho odčinenia: hriech sa tu opisuje 
ako urážka Boha, ktorú človek sám nemôže odčiniť, 
ak mu Boh nedožičí milosť. Zároveň je jedným 
z najkrajších prejavov ľútosti. Tento žalm zložil kráľ 
Dávid, keďzhrešil s Betsabe, Uriášovou ženou a neskôr 
matkou kráľa Šalamúna, a keď ho navštívil prorok 
Natan. Posledné dva verše boli pravdepodobne pridané 
za čias babylonského zajatia.
Po tomto vyznaní ľútosti nasleduje rad modlitieb. V prvej 
velebíme Boha za dar spánku, počas ktorého si 
odpočinie telo i duch, aby každé ráno mohli velebiť 
Boha. Druhá modlitba je oslavou spasiteľského diela 
Ježiša Krista. Zároveň nám pripomína, že spasenie, ako 
najvyšší cieľ človeka, nie je výsledkom jeho skutkov, 
ale nevýslovného Božieho milosrdenstva. Treťou 
modlitbou sa obraciame na svojho spoluputovníka 
týmto životom -  anjela strážcu. Prosíme ho o zmierenie 
a jeho prítomnosť i pomoc pri dielach našich dní. 
Zároveň ho vzývame ako ochrancu pred útokmi zlého 
ducha, aby sme dosiahli spásu.
Posledná modlitba je venovaná tej z ľudí, ktorá poznalo 
Boha najlepšie -  presvätej Bohorodičke. Prosíme ju 
o jej modlitby a príhovor, aby sme boli zbavení všetkých 
zlých náklonností. Po tejto modlitbe nasleduje hymnus 
„  Dôstojné je velebiť teba Bohorodičke/' a záverečné 
prepustenie.

o. Mgr. Juraj Gradoš
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modlitba sv. ruženca, po Ktorej nasledovala 
koncelebrovaná sv. liturgia. Slúžil ju predseda 
spolku o. Michal Hospodár, humenský okresný 
dekan o. Vladimír Capcara a správca farnosti 
na sídlisku Pod Sokolejom o. Anton Uhrín. 
M. Hospodár vo svojej homílii zdôraznil, že 
v živote človeka nie sú dôležité slová, ale 
slovesá - teda skutky.

Po skončení liturgie sa k veriacim tejto 
najmladšej farností prihovoril člen spolkového 
výboru Ján Poprík. Informoval ich o histórií 
a početných aktivitách tejto nábožensko-kul
túrnej ustanovizne od jej vzniku pred vyše 
šestdesiatimi rokmi. V ďalšej časti prezentácie 
o. M. Hospodár oboznámil prítomných s pod
mienkami členstva v Spolku Cyrila a Metoda 
a hovoril o niektorých novinkách v oblasti 
vydávania tlačovín.

Veríme, že spolupráca spolku s farnosťou 
sa neprejaví len na raste členskej základne, 
ale aj v rôznych aktivitách, ktoré boli na tomto 
stretnutí naznačené.

Ján Poprík

BLAHOŽELANIE
Jednou z oprávnených nádejí a radostí 

súčasnej Cirkví sú laici, pripravení k anga
žovaniu sa za pretváranie sveta podľa kres
ťanských ideálov. Každé spoločenstvo, ktoré 
má uprostred seba takých ľudí, samé oplýva 
nádejou.

Začiatkom nového kalendárneho roka 
oslávila krásne životné jubileum vzácna 
spolupracovníčka Spolku sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach, p. Anna Sevková.

Popri svojej profesnej práci zobrala na seba 
zodpovednú úlohu pokladníčky SSCM od jeho 
obnovenia v roku 1991 a vykonáva ju dodnes. 
Je členkou výboru spolku a súčasne vedie 
a koriguje aj agendu členskej základne 
spolku. Navíac pôsobí ako víkendová kan- 
torka pri gréckokatolíckych bohoslužbách 
v Choňkovcíach.

Pri príležitosti životného jubilea želáme 
našej pokladníčke veľa Božích milosti a vytrva
losť v záslužnej práci pre dobro blížnych.

o. Thlic. Michal Hospodár

NAŠI JUBILANTI
V januári t.r. si okrúhle životné jubileum 

pripomenuli títo naši členovia:
PhMr. Mária Dudová z Lipan, lng. Ľubomír 

Porhinčák z Bratislavy, Zuzana Ščerbáková 
z Trhovíšť, Helena Tichá z Novosadu;

Mária Bodnárová z Horovíec, Mária 
čičváková zo Sobraniec, Mária Fecková zo 
Sečoviec, Ján Hičár z Košíc, Ján Kocan zo 
Sečoviec, JUDr. Vincent Luca z Košíc, lng. 
Mikuláš Suchý z Kaluže:

Helena Adamčíková z Ložína, Verona 
Bodonská zo Sečoviec, Helena Lešová 
z Bunkovíec, Anna Lešová z Bunkoviec, 
Helena Mačová z Fulianky:

Marta Čolláková z Košíc, Helena Gojdíčová 
z Voliče, MVDr. Tomáš Kovalčíkz Košíc, Ondrej 
Kušnirákz Kežmarku, Ján Leško z Poše, Peter 
Oravec z Košíc, Mária Pastorová z Hu- 
menného, Kamila Pristašová zo Sečoviec:

Ján Havrila zo Zemplínskej Teplice, Ján 
Mižák z Kusína, Anna Nováková z Dúbravky, 
Michal Suchý z Oľšavice, Mária Trelová zo 
Sačurova:

Mária Jacková zo Sečoviec, Mária Štefková 
z Varhaňoviec.

Vo februári t.r. si okrúhle životné jubileum 
pripomínajú títo naši členovia:

Margita čančinová zo Sobraniec, Paulína 
Homíndová z Vranova -Lomn., Václav Iľov zo 
Zámutova, Helena Jurková z Nového Rus- 
kova, Pavol Kopčo zo Zemplínskej Teplice, 
Emília Popíková zo Stročína;

PhMgr. Mária Bojková z Novosadu, Ján 
Borčík z Kysty, Mikuláš Bugis z Košíc, Júlia 
Kamzíková zo Šumiaca, lng. Ján Murín zo 
Sečoviec, Juraj Nechtila z Lesného, lng. 
Augustín Sokol z Košíc;

Mária Horváthová z Okružnej, lng. Ladislav 
Jacko z Michaloviec, Helena Jurinová zo 
Svidníka, Anna Lenčáková z Dargova,

Michal Labačzo Sobraniec, Anna Olčáková 
z Dargova, Helena Surová zo Stakčína,

Pavol Gavaj 
zHažína, Má
ria Kandráčová 
zo Slivníka, Al
žbeta Korpová 
zBajan, Mária 
Pavlová z Hra
ne, Mária 
Štrbáňová zo 
Sečoviec, Anna 
Tormová z Lo
žína.

Všetkým 
jubilantom 

vyprosujeme 
hojnosť 
Božích 
milostí 

Na mnoho 
rokov, 

šťastných 
rokov!

ŠTEDRÉ SRDCIA
Na podporu Spolku sv Cyrila a Metoda 

prispeli:
Helena Jaškaníčová z Prešova 520 Sk, 

členovia spolku z Prešova 370 Sk, Helena 
Kušnirová zo Svidníka 100 Sk, Jana Kory- 
tárová zo Stredy n. Bodrogom 70 Sk,

Anna Novíkmecová a Mária Štrbáňová zo 
Sečoviec po 100 Sk,

z Vojčíc - Gkfú 120 Sk, Anna Kolodyová 70 
Sk, Mária Kopečková 200, Anna Kuzmová 120 
Sk, Mária Šefčíková 120, ostatní členovia 
z Vojčíc 100 Sk,

členovia spolku z Hriadok 640 Sk, členovia 
spolku z Milhostova 120 Sk, členovia spolku 
z Nižného Hrušova 60, bohuznámy darca 
z Michaloviec 10 000 Sk, Anna Bodnárová 
z Bačkova 100 Sk.

Všetkým dobrodincom vyprosujeme 
„Pán Boh zaplať“.

Nové číslo účtu spolku je 
5697345/5200

v OTP Banka Slovensko, p. Michalovce.

Radostná správa prišla do nášho ústredia 
z lesného, kde sa prihlásilo do Spolku sv. 
Cyrila a Metoda 21 nových členov. Za 

príkladný prejav spolu
patričností a podpory 
nášmu spolku všetkým 
novým členom vyslovu
jeme srdečné poďakova
nie.

Výbor spolku

PREZENTÁCIA SSCM 
Humenné - V závere 

uplynulého roka sa v no
vovybudovanom Chráme 
sv. Petra a Pavla na hu- 
menskom sídlisku Pod 
Sokolejom uskutočnila 
prezentácia Spolku sv. 
Cyrila a Metoda. Pre
zentácií predchádzala
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KNIHY
Elias Velia: UZDRAVENIE 
A OSLOBODENIE 
V KRISTOVI
Združenie Jas,
Zvolen, 2002,
228 S., 238,- Sk;
(titul č  1)

Profesor Elias Velia, autor tejto knihy, je 
známy svojimi evanjelizačnými seminármi aj 
na Slovensku, Táto kniha prináša jeho 
prednášky, zamerané na vnútorné i fyzické 
uzdravenie, oslobodenie a radostný život 
v Kristovi. Azda nikoho netreba presviedčať, 
že všetci potrebujeme uzdravenie. Možno 
potrebujeme uzdraviť v oblasti, ktoré sú 
zasiahnuté okultizmom alebo pôsobením 
diabla. Možno potrebujeme uzdraviť nejaké 
zranenie z detstva. Táto kniha vám ponúkne 
niekoľko rád, zameraných na vnútorné 
uzdravenie. Možno v sebe objavíte zranenia, 
ktoré pochádzajú z minulosti. Možno ste si 
nikdy neuvedomili, že určité vaše postoje 
a prejavy správania sú dôsledkom zranení 
z minulosti. Cieľom tejto knihy je stretnúť 
Ježiša ako svojho uzdravovateľa a zakúsiť 
jeho prítomnosť, ktorá nás môže zmeniť 
a uzdraviť.

Christof kardinál 
Schonborn: IKONA 
KRISTA
Vydavateľstvo 
Oto Németh, Bra
tislava, 2002,
226 S., 394,- SK; (titul Č 2)

„Kto vidí mňa, vidí Otca" (Jn 14,9). Hovorí 
sám Kristus Filipovi. Môžeme teda povedať, 
že pri pohľade na ikonu Krista sa pozeráme 
na samého nebeského Otca. Je pravdou, že 
na Slovensku doteraz vyšlo len málo titulov, 
ktoré sa venujú problematike mystéria ikony, 
jej trojičnému (trínítárnemu) rozmeru, 
pedagogickej (vyučujúcej) i mediálnej 
(sprostredkovateľskej) funkcií. Autor sleduje 
duchovné a teologické východiská íkonopí- 
seckého umenia - učenia o Božom stelesnení.

Ľudská podoba Boha je témou knihy Ikona 
Krista. Tajomstvo tváre, ktoré sa pokúšali 
vyjadriť teológovia slovami, maliari usku
točňovali prostredníctvom farieb. Nebojme sa 
teda otvoriť mystickú pokladnicu duchovného 
odkazu zjednocujúcej ikony a vhĺbme sa do 
Kristovej tváre.

Stanislav Bamburák

FILM
DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ
VHS, štúdio Lux, s. r. 
o., Bratislava, 80 
min., 350,- Sk; (titul 
č. 3)

Desať Božích prikázaní 
je pre kresťanov základným pilierom ako byť 
ozaj nielen dobrým veriacim, ale aj človekom. 
Práve tieto prikázania bolí hlavnou témou 
detského filmu „Desať Božích prikázaní". Päť 
malých školákov, (ktorí predstavovali päť 
kontinentov) pod vedením františkánskeho 
brata si zahrali hlavných predstaviteľov filmu. 
Peknými krátkymi príbehmi nám vysvetlia ako 
pochopiť každé jedno prikázanie. Príbehy sú 
vsunuté do dnešnej doby spolu s jej nástrahami 
a prekážkami, ktorá nás opantáva ako 
chápadlá chobotnice. Františkánsky brat a jeho 
päť malých kamarátov nám ukážu, ako sa 
vyzbrojiť proti zlu, klamstvu, pýche, márností 
a samoľúbostí. Táto videokazeta je určená 
nielen pre malých divákov, ale je venovaná aj 
starším deťom, preto aby lepšie pochopili 
tajomstvo Božích prikázaní.

Stanislav Bamburák

AUDIO
PÁTER PIO
MC, Relax ag., Bra
tislava, 56 min.,
115,- Sk; (titul č. 4)

Nikto netušil, čo bude 
z malého chlapčeka, ktorý 
sa narodil 25. mája 1887 manželom Forgiov- 
com v Píetrelcíne neďaleko Neapolu. Sám 
Pápež Pavol VI. sa o ňom vyjadril takto: „Je 
to muž modlitby a utrpenia." Páter Pio je 
v mnohých krajinách dobre známy. Menej je 
známe jeho povolanie.

Páter Pio sa rozhodol stať rehoľným 
kňazom v rade malých františkánov. Svoje 
kňazstvo bral s veľkou úctou k Najsvätejšej 
Eucharístii a celej cirkvi. Bol dobrým spo
vedníkom, ba dokázal zotrvať pri spovedí až 
niekoľko hodín Rozhodol sa žiť pre Ježiša 
a Ježiš ho vo svojej láske viedol neuveriteľnou 
cestou utrpenia, kríža a odovzdaností Bohu. 
Rozprávanie na tejto audiokazete je malou 
pozvánkou, aby sme si tohto muža modlitby, 
bolesti a veľkej lásky zamilovali a prosili ho
o pomoc v každej ťažkej chvíli nášho života.

Stanislav Bamburák

Páter Pio

mal modlitby 
a veľkej lásky

SLOVNÍK

Charitný dom ov -  v kat. cirkvi zariadenie na posky
tovanie ubytovania, stravovania a opatrovania starých 
a chorých osôb, najmä duchovných na odpočinku.
Cherubínska pieseň -  je dlhšia pieseň na začiatku 
liturgie veriacich v byzantskom obrade. Predchádza 
a sprevádza velký vchod s darmi na prepodstatnenie, 
chlebom a vínom. Je tu výzva, aby sme odložili všetky 
pozemské starosti, a tak  mohli prijať Ježiša Krista 
zostupujúceho na prestol. Na liturgiách vopredposvä- 
tených darov a tiež na Velký štvrtok a Velkú sobotu má 
iný text.
Chlieb -  už Židia mali vo svojej liturgickej praxi, tzv. 
predkladané chleby alebo na velkonočnej večeri pred
písaný nekvasený chlieb „nazrot". Namiesto manny 
v púšti Ježiš sa stal Božím chlebom, ktorý zostúpil z ne
ba a dáva život svetu. Na poslednej večeri, pravde
podobne podľa starobylej tradície, užívali nekvasený 
chlieb. Evanjelium spomína len chlieb. V prvotnej cirkvi 
prinášali na eucharistickú slávnosť domáci chlieb 
a eucharistická slávnosť sa konala s týmto chlebom. 
Východné liturgie, okrem arménskej, používajú pri 
slávení eucharistie kvasený chlieb. Západná liturgia od 
Z. storočia praktizuje slávenie eucharistie nekvaseným 
chlebom.
Ikona -  je na dreve namaľovaná (napísaná) udalosť 
zo života Ježiša Krista, Bohorodičky alebo svätých, alebo 
ich samostatné znázornenie. Žhotovujú sa podľa 
presných predpisov. Každá ikona je označená písomne 
s názvom udalosti alebo osoby.
Ikonoklazm us (gr.) -zavrhovanie uctievania obrazov 
svätých a ich ničenie, obrazoborectvo.
Ikonostas  (gr.) -  je umelecky vyhotovená stena 
ozdobená ikonami. V chrámoch byzatnského obradu 
delí svätyňu (oltár) od lode (chrám veriacich). Do 
priestoru za ikonostasom sa možno dostať cez dvoj
krídlové hlavné dvere, nazývané aj kráľovské dvere 
(cárske vráta), alebo cez dve bočné dvere s jedným 
krídlom -  severné a južné (diakonské). Okrem konania 
bohoslužieb a Svetlého týždňa po Vzkriesení Pána, 
dvere sú zatvorené. Ikony na ikonostase sú zostavené 
podľa predpisu. Najspodnejší rad zobrazuje ikonu 
patróna diecézy (sv. Mikuláša, s v. Jána Krstiteľa alebo 
Svätých Cyrila a Metoda), Bohorodičky Panny Márie, 
Ježiša Krista Učiteľa a patróna chrámu. Nad nimi sú 
udalosti zo života Ježiša Krista a presvätej Bohorodičky
-  sviatky, sviatočný rad. Uprostred nich, nad krá
ľovskými dverami, je ikona Poslednej večere. Nad 
sviatočným radom sú ikony dvanástich apoštolov, 
uprostred ktorých je ikona Krista, spravodlivého sudcu. 
Nad radom apoštolov sú proroci zo Starého zákona. 
Na najvyššom bode je ukrižovaný Kristus a vedľa kríza 
stojí sv. Ján apoštol a presvätá Bohorodička. Ikonostas 
je organická súčasť pre úplné vybavenie katolíckych 
chrámov byzantského obradu. Vyzdvihujú dynamiku 
a dramatickosť bohoslužieb. Úplný obsahový systém 
ikonostasu sa vyvinul do konca 14. storočia. Na Balkáne 
a v gréckych oblastiach sú ikonostasy nižšie, majú 
menší počet radov, kým na slovanských územiach sú 
zaužívanejšie o obvyklejšie ikonostasy až po stropy 
chrámov.

Spracovali: Mgr. A. Ondovčhvá
o. ThDr. 1/ Boháč

42 •  február/2003 -  slovo



oo

Biblické inzeráty
Uhádnete, ktoré z biblických postáv si u nás podali inzerát?

Ha požiadanie vypaľujem obilie rovno na poli pomocou šakalov. 
Zn. Stačí ma len napáliť. (Sdc 15, 4-6)

(uosiues)

Kto si zvolí mňa a pôjde za mnou, bude jesť len prepelice a chlieb 
z neba.

Zn. Sen bezdomovcov. (Ex 16,14-31)
(sizfow)

Hľadám obetné zviera. Drevo a oheň máme.
Zn. Náhrada za seba. (Gn 22, 7)

(M?zi)

Odsúdený na smrť príjme trvalé bydlisko v raji.
Zn. Ešte dnes. (Lk 23, 42)

( iz u m  eu j o j o i)

Mám 30 synov a 30 dcér. Hľadám pre ne nevesty a ženíchov 
z dobrých rodín. Hláste sa!

Zn. Sudca. (Sdc 12, 8-9)
(uesaqv)

•e- Qtnaľovačka
Dnes vám prinášame ďalšiu ikonu („Obrátenie sv. 
Tomáša") na vymaľovanie do vašej série sviatkov.

Chcete sa 
zahrať?

Pluto
Všetky deti majú zatvorené oči. len jedno 

dieťa, ktoré určí vedúci hry, má oči otvorené, je 
Pluto, ktoré stojí na mieste. Ostatné detí hľadajú 
Pluto. Vždy, keď niekoho stretnú, spýtajú sa: 
„Pluto?" Ak sa druhé dieťa tiež spätne opýta, 
hľadajú ďalej. Ak opýtaný mlčí, Pluto je nájdené. 
Hľadajúce dieťa otvorí očí, podá tomuto ruku 
a samo sa stáva Pluto. A tak Pluto stále viac a viac 
rastie, až sú nakoniec všetky deti Pluto. A pretože 
Pluto nie je rado samé a chce sa rýchlo zväčšiť, 
vystiera ruku k deťom, ktoré sa už nachádzajú 
v jeho blízkosti. Je potrebné ustrážiť, aby sa Pluto 
nevyhýbal hľadajúcemu dieťaťu a mať ohra
ničený herný priestor.

Stránku pripravila : Lenka Frigová

Pomôžte Zachejovi nájsť 
cestu dole zo stromu.
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KTO JE  TVOJ PATRÓN? 

GABRIELA
meniny: 10. februára

Starozákonné meno hebrejského pôvodu (gabri 
él), ženská podoba k mužskému menu Gabriel, 
t. j. „Boh je s iln ý "alebo „m už  B o ž í-  hrdina".

P a tró n : Sv. Gabriel, archanjel

Gabriel je archanjel. Jeho meno sa nachádza na 
viacerých miestach Starého a Nového zákona -  
štyri razy. Je  anjelom zvestovania (porov. Lk 1, 
26-38). Významné postavenie mal i pri zves
tovaní narodenia Jána Krstiteľa (porov. Lk 1 ,1 9 ). 
Dva razy sa spomína v Danielových proroctvách 
(porov. Dan 8, 16; 9, 2 1 ). Boh mu zveril 
v dejinách spásy veľké úlohy. Preto ho nazývame 
archanjelom, t. j. mimoriadne mocným anjelom. 
Je  znázorňovaný žiariaci, s ľaliou v ruke, niekedy 
so zemeguľou v ruke. Je  patrónom poštových 
úradníkov, poslov, zberateľov známok, te le 
vízneho hlásateľstva a spravodajstva. Západná 
cirkev rímskeho obradu slávi jeho liturgickú 
pam iatku 29. septem bra a Východná cirkev 
byzantského obradu 26. marca a 13. júla.

ERIK
meniny: 2. februára

Š kan d in ávsk e  meno germ ánskeho  pôvodu 
znamená „všemocný, ctihodný vážený vládca".

P atró n : Sv. Erik Švédsky

Erik Švédsky bol kráľa mučeník. Narodil sa okolo 
roku 1120 a zomrel 18. mája 1160 v Uppsale 
(Švéd sko ). Legenda hovorí, že Erik  IX. bol 
zákerne zavraždený pri bohoslužbe, pretože 
dánsky kráľovský syn M agnus chcel dobyť 
Švédsko a zosnoval proti Erikovi sprisahanie. Erik 
viedol do svojej smrti bohabojný, asketický život 
a vynikal zvlášť ako obhajca utláčaných. Jeho 
relikvie sú dodnes uchovávané v zlatej schránke 
za h lavným  o ltárom  Dómu v U p p sa le . Je  
zobrazovaný s kráľovskými insígniami a s mo
delom kostola. Je  patrónom Švédska. Západná 
cirkev latinského obradu slávi jeho pamiatku 10. 
júla.

Spracovala Anna Ondovčíková 
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Vyhodnotenie vianočnej 
súftže s PETROU

SPRÁVNE ODPOVEDE:
7/2002: C C C A A 
8/2002: B A C C A 
9/2002: A B C C A 
10/2002: B B B C A 
11/2002: B A C A B 
12/2002: B C A A,C C

VÝHERCOVIA: Peter Babej, Nižné Repaše; Alžbeta Beličakové, Olšavíca; Mária 
Čakurdová, Svidník; Alfonz Demeter, Prešov; M. Dupaľová, Suché; Anna Fedorová, Žilina; 
Peter Fedor, Sabinov; Mária Fedorová, Vojčice; Žaneta Fedorová, Fulíanka; Anna Feciková, 
Koromľa; Mária Hlušková, Lipany; Ján Holinka, Rakovec nad Ondavou; Božena 
Hríceňáková, Lipany; Miroslav Ivanko-Macej, Sabinov; Ing. Mária Kolesárová, Spišská 
Nová Ves; Martina Komišáková, Stropkov; Kristína Kundrová, Svidník; Anna Krajňáková, 
Jakubany; Juraj Lazor, Šarišské Michaľany; Mária Litváková, Strážske; Michal Mínd'ák, 
Stropkov; Júlia Petrušová, Prešov; Ján Semko, Jovsa; Jolana Skoncová, Bardejov; Mária 
Stašová, Hriadky; Henrieta Sršňová, Kysucké Nové Mesto; Ľubica Svistáková, Malý Lípník; 
Lubíca Šoltésová, Bardejov; Anna Vatraľová, Svidník; Marta Zakuťanská, Vlača.

Blahoželáme!!!

Sútáž 8 PETROU
n  
« < £
G / 3

S  m

Dnešné otázky:
1. Koľko kníh obsahuje Nový zákon? 
a) 25; b) 27; c) 32
2. Talmud - zbierka ustanovení a predpisov židovských rabínov pochádza: 
a) z 2.-5. st.; b) z 2.-6. st.; c) z 3.-6. sf. f j ŕ 3

3. Kedy sa začína na liturgii používať bohoslužobná kniha Pôstna tríod? 
a) 8.2.; b) 16.2; c) 1.2.
4. Akého pôvodu je slovo ikonoklazmus? H Ľ - .
a) latinského; b) slovenského; c) gréckeho * * » §
5. Dokument o duch. živote Dr. Ladislava Jurkoviča si môžete pozrieť * n . i  9  
a) 4 .2 . na STV1; b) 7.2. na STV2; c) 7.2. na STV1 j S S j  - y m *

Odpovede s vystrihnutým kupónom zasielajte na adresu €W!§
redakcie s označením: Súťaž do konca mája 2003. alebo 
ich doručte do redakcie na adresu Hlavná 3, Prešov, qí 
Nezabudnite pripísať Vašu spiatočnú adresu! ^

rO

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v júlovom čísle 
časopisu. ^
Spomedzi správnych odpovedí budeme žrebovať 3 
výhercov. (1. miesto - pobyt na Bystrej 2003, 2. a 3. 
miesto - tričko z Bystrej). fe
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Správne odpovede (zakrúžkuj): -
l . a  b c; 2. a b c; 3. a b cT 4. a b c; 5. a b c ^  > >§ >§ 
Meno a priezvisko:
Adresa: -a P

i—i r\i
> U  > o

T3 ^  O)
PSČ: O - a  oo 

q -



O S E M S M E R O V K A
Legenda: AMEN, ÁBEL, ÁMOS, ÁRON, 

BETSABE, BRAT, EFEZ, ELIÁŠ, EL1ZEUS, 
ENOCH, EREM1TA, EZAU, FARÁR, 
HRIECH, HROM, 1NRI, IZRAEL, JOEL, 
KLAS, KŇAZ, KRlŽ, KRST, LAIK, LIPA, 
LITÁNIE, LONO, MASKA, MIER, MORE, 
MUCHA, NAIM, NAZARET, NEBO, 
N1NIVE, OBCE, OBETA, OBRÁTENIE, 
OLTÁR, OMŠA, OSOL, REBEKA, SABAT, 
SAMUEL, SATAN, SERAFÍN1, SlON, SMRŤ, 
STAN, SUTANA, SVIECA, TREST, UR1ÁŠ, 
VINA, ZRNO, ŽALM.

Tajničku osemsmerovky tvorí 29 
nevyškrtnutých písmen.

Autor: Marek Pataky, Bardejov

MYŠLIENKY NA ZAMYSLENIE

Tí, čo cítia, že sú Bohom milovaní a obdarení 
milosťami, majú oprávnený dôvod k radosti. 
Dobrému rehoľníkovi svedčí radosť a vďačnosť 
voči Bohu.

BI. Arnold Janssen
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Dnešnú krížovku zaslal Vlado Komanický z Humenného. 
Riešenie krížovky z minulého čísla znie:
Nech vás sprevádza v novom roku 
Božské požehnanie na každom kroku 
„čitateľom želá redakcia Slova."
Riešenie dnešnej tajničky uverejníme v dalšom čísle.

Zasmejme sa
Dežo sedí pred domom, trieska do gitary a kričí „Aleluja!" na celú 

dedinu.
Ide okolo na motorke miestny predseda strany, chvíľu neverí vlastným 

ušiam a potom sa pýta:
- A čo to robíš?
- Chválim Boha za to, že previedol díetky izraelské cez Červené more.
- Ty, Dežo, veď to má toto, jak sa to povie, vedecké vysvetlenie. Je 

vedecky dokázané, že tam vtedy nebolo vody ani po členky. Tak mi tu 
nerob toto, nepriateľskú propagandu a buď ticho.

Po asi pol hodine ide súdruh predseda naspäť a Dežo stále na lavičke 
a stále halelujuje. Predseda sa zastaví, pretrie si očí aj uši a hovorí:

- Ty Dežo, všetko som ti vysvetlil. Bolo tam vody po členky. Prečo 
teda ešte stále vyspevuješ to „Aleluja"?

- Lebo mocný Boh utopil vo vode po členky celé faraónove vojsko.

Dvaja muži stoja vedľa seba v električke.
- Priznám sa vám, - zdôveruje sa jeden druhému, - nemám lístok
- Ani ja nemám, - hovorí druhý muž, - ja som totiž revízor.

Policajt zastaví auto, ktoré sa prehnalo cez križovatku na červenú 
obrovskou rýchlosťou. Ihneď podáva vodičoví pištoľ.

- Čo s ňou, - pýta sa vodič.
- S týmto vám to pôjde na druhý svet rýchlejšie.

- Ruky hore - vraví gangster začiatočník chodcovi,
- Aleja mám len tisícku!
- To nič, vraví gangster - Skočím ju rozmeniť.

Navaľ 500 Sk!

Na dvore blázinca stojí vysoká hladká tyč.
Jeden z pacientov sa na ňu vyšplhá, vyberie z vrecka papier, niečo 

naň napíše
A pripevní na koniec tyče.
- Čo sí tam napísal? - Pýtajú sa všetci.
Pacient to nikomu neprezradí, a tak si dá riaditeľ priviesť hasičský 

rebrík, vylezie hore a na lístku nájde napísané: KONIEC TYČE.
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SLOVENSKÝ  ROZHLAS

Nedeľa: Rádio Devín: 8:05-9:00 Hudba, život, viera; 18:00-18:30 Slovo pre veriacich
i neveriacich; Rádio Slovensko: 9:30-10.30 Kresťanská nedeľa (liturgia)
Pondelok: Rádio Slovensko: 19:20-19:50 Frekvencia M (relácia pre mládež); 20:05- 
22:00 Cesty (náboženské spektrum)
Štvrtok: Rádio Slovensko: 19:20-19:30 Rádio Vatikán

SLOVENSKÁ TELEVÍZ IA

2. 2. Nedeľa čas program
Televízny posol 13:30 STV1 Premiéra
Štúdio 2003 10:20 STV2 Premiéra
Sféry dôverné 10:30 STV2 Repríza
Osobnosti duch. života 
- Biskup Ján michalovský 11:20 STV2 Repríza
Duchovné slovo 11:45 STV2 Premiéra
Duchovné slovo 19:45 STV2 Repríza
3. 2. Pondelok
Sféry dôverné 21:30 STV2 Premiéra
4 .2 . Utorok
Televízny posol 13:00 STV1 Repríza
Sféry dôverné 13:30 STV1 Repríza
7. 2. Piatok
Osobnosti duch. života - Dr.Ladislav Jurkovič 19:00 STV2 Repríza
9.2. Nedeľa
Dobrá zvesť 13:30 STV1 Premiéra
Štúdio 2003 10:20 STV2 Premiéra
Narodili si na Slovensku 12:00 STV2 Repríza
Duchovné slovo 12:25 STV2 Premiéra
Duchovné slovo 19:54 STV2 Repríza
11.2. Utorok
Dobrá zvesť 13:00 STV1 Repríza
16.2. Nedeľa
Štúdio 2003 11:20 STV2 Premiéra
Osobnosti duch. života - Život sestry Zdenky 11:30 STV2 Repríza
Duchovné slovo 12:00 STV2 Premiéra
Duchovné slovo 19:54 STV2 Repríza
Andrej Kmeť 17:00 STV2 Repríza
17. 2. Pondelok
Štúdio 2003 18:15 STV2 Repríza
Sféry dôverné 21:30 STV2 Premiéra
1 8 .2 .Utorok
Sféry dôverné 13:30 STV1 Repríza
23.2. Nedeľa 
Dobrá zvesť 13:30 STV1 Premiéra
Štúdio 2003 10:20 STV2 Premiéra
Sféry dôverné 10:30 STV2 Repríza
Osobnosti duch. života Štefan Horváth 12:00 STV2 Repríza

RÁDIO VATIKÁN

FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz,
SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik)

05:25-05:40; 19:45-20:00 -slovensky 
05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky

RADIO LUMEN

Košice-9 4 ,4  Lučenec -106,3
Prešov - 92,9 Liptovský Mikuláš - 89,7

w c S í M i c h a l o v c e  -103 ,3  Prievidza - 98,1
Tatry-1 0 2 ,9  Námestovo -105,8
Žilina - 89,8 Sitno - 93,3 
Banská Bystrica -1 0 2 ,9  Trenčín - 97,8

PONDELOK-PIATOK
00.00 -  reprízy relácii 0 5 .0 0 -  Ranné spojenie 09.00 -TIP-T0P 09.30 -  Športecho
10.00 — TIP-T0P12.00 -  Hudobný aperitív 13.00 -  TIP-TOP (regionálne témy)
14.00 -  Čo vy na to? 14.30 -TIP-TOP 16.00 -  Po - Staré ale dobré Uf - Folkparáda 
S t - Oldieparáda Š t - Gospelparáda Pi - Auto moto klub 17.30 - Infolumen 18.00 - 
Svätá omša -  Emauzy 19.00 -  Svetielko 20.00 -  Infolumen 20.15 -  Po - Počúvaj 
srdcom Ut - V modrom tieni S t - Pohoda s klasikou Št - Mince na dne fontán Pi - 
Hudobné návraty 21.00 - Rádio Vatikán 21 .15— Po - Študentské šapitá Ut - Duchovný 
obzor S t - Lupa Š t - História a my Pi - ÚV hovor 22.30 -  Hlas Ameriky 22.45 -  Po
- Hudobné návraty Ut - Počúvaj srdcom S t : Dvere dokorán Št - Svetlo nádeje Pi - 
ÚV hovor 23.45 -  Po-Št - Pod vankúš Pi - ÚV hovor 24.00 -  Správy

SOBOTA
00.00 -  Pod vankúš 00.15 -  Auto moto klub 01.45 — Pod vankúš 05.00 -  Ranné 
spojenie 09.00 -  Hodinka vášho štýlu 10.00 -  Športklub 11.00 -  Zaostrené 12.00
-  Hudobný aperitív 13.00 -  TIP-TOP 16.00 -  Piesne na želanie 17.30 -  Infolumen
18.00 -  Svätá omša -  Emauzy 19.00 -  Svetielko 20.00 -  Infolumen 20.15 — 
Ruženec pre Slovensko 21.00 -  Rádio Vatikán 2 1 .1 5 -  Od ucha k duchu 24.00 -  
Správy

NEDEĽA
00.00 -  Pod vankúš 00.15 -  Pohoda s klasikou 01.00 -  Pod vankúš 0 1 .1 5 -
V modrom tieni 05.00 -  Ranné spojenie 08.00 -  Detský Tip-top 10.00 -  Svetlo 
nádeje 1 1 .0 0 -  Fujarôčka moja 1 2 .0 0 -  Hudobný aperitív 13 .00-  Literárna kaviareň
15.00 -  Dvere dokorán 16.00 -  Piesne na želanie 17.30 -  Infolumen 18.00 -  
Svätá omša 19.00-Svetielko 20 .00— Kresťanské noviny 20 .30-Vešpery 2 1 .0 0 -  
Rádio Vatikán 21.15 -  Náš hosť váš host'22.30 -  Zamyslenie 22.45 -  Mince na dne 
fontán 23.30 -  Pod vankúš 24.00 -  Správy

Správy: každý deň o 0.00 (Lumen), 5.00 (Vatikán), 5.30 (Lumen), 6.00 (Lumen),
7.00 (Lumen), v pracovné dni aj o 8.00,9.00,10.00,11.00,13.00,15.00 (Lumen).
Zamyslenia: 5.45,6.30,8.30 (okrem nedele), 12.00,15.30 (okrem nedele)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY - FEBRUÁR

• Aby si všetci kresťania uvedomili ťažkú situáciu národov, ktoré stále trpia bladom 
a smädom, a aby mali väčšiu solidaritu so svojimi bratmi.

•  Aby cirkvi v Malajzii, Singapure a Brunei popri otvorení sa dialógu s príslušníkmi 
iných náboženstiev zostali verné svojmu vlastnému evanjelizačnému poslaniu.

•  Aby sme pri modlení sa tajomstiev Ruženca svetla nadchli sa nasledovať Krista.

NABUDÚCE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ

Rozhovor s veľvyslankyňou SR vo Vatikáne Dagmar Babčanovou (J. Rindoš) 
Spoločná modlitba (J. Gradoš)

Sviatostné manželstvo -  manželstvo s Kristom uprostred (L  Petrík) 
Cesty, ktoré vedú k poznaniu Boha (F. Dancák)

Život prvotnej Cirkvi (P. Sturák)
Prečítajte si to o mesiac!
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Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU
ul. Biskupa Pavla Gojdiča 2, 080 01 Prešov 

tel.: 051 77 25 166, fax.: 051/ 77 33 840, e-mail: akbfpu@unipo.sk 
Oznámenie o konaní prijímacích pohovorov pre akademický rok 2003/2004

Termín podania prihlášky: 31. marec 2003 
Termín konania prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z  písomnej a ústnej časti: 

16. júna 2003 -  pre študijný odbor katolícka teológia
17. júna 2003 -  pre študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

predmetov (Nv/Ev)
18. júna 2003 -  pre študijný odbor animátor voľného času 

Poplatok za prijímacie konanie: 1000,-Sk 
Forma a ukončenie štúdia:

Magisterský študijný odbor katolícka teológia - 1 2  semestrov pre adeptov 
kňazstva (denná forma štúdia)
-1 0  semestrov pre laikov;
Magisterský študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 
(Nv/Ev) - 10 semestrov (denná forma štúdia) ;
Bakalársky študijný odbor animátor voľného času -  6 semestrov (denná* 
aj externá forma štúdia);
*)  v prípade nízkeho počtu spôsobilých uchádzačov fakulta si vyhradzuje právo túto 
formu štúdia neotvoriť a úspešným uchádzačom ponúknuf externú formu štúdia 

Informácie pre uchádzačov, ktorí sa chcú stať kňazmi:
- uchádzači, ktorí sa chcú stať kňazmi, pošlú vlastnoručne napísanú 
žiadosť spolu s prihláškou na štúdium, prostredníctvom príslušného 

farského úradu, na adresu:
Gréckokatolícke biskupstvo, Hlavná 1, 081 35 Prešov 

alebo Gréckokatolícky apoštolský exarchát,
Dominikánske námestie 13, 043 43 Košice

- uchádzať sa môžu maturanti zo všetkých typov stredných škôl
- poplatok za prijímacie pohovory je potrebné uhradiť poštovou poukážkou 
do NBS na číslo účtu 70009-300572/0720
- ústrižok o zaplatení poplatku nalepiť na tretiu stranu prihlášky
- fakulta zašle prihláseným uchádzačom podrobnejšie Informácie o prijí
macom konaní mesiac pred prijímacími skúškami
- k žiadosti o prijatie do kňazského seminára a prihláške na štúdium na 
vysokej škole je potrebné priložiť krstný list so záznamom o prijatí sviatosti 
birmovania, rodný list, sobášny list rodičov z farského úradu, overenú kópiu 
maturitného vysvedčenia, prípadne diplomu o ukončení vysokoškolského 
štúdia, lekárske svedectvo o spôsobilosti k pobytu v kňazskom seminári, 
2x podrobný životopis s údajmi o rodinných pomeroch, rodičoch a ich 
zamestnaní, osobných záľubách, zdravotnom stave, motivácii k povolaniu 
a pod., vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača od miestneho farára
- Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove a Gréckokatolícky apoštolský 
exarchát v Košiciach písomne pozvú uchádzačov na prijímacie pohovory 
do kňazského seminára, ich súčasťou je aj psychologický test 
Informácie pre ostatných uchádzačov o štúdium:
- uchádzači si podávajú prihlášku Iba na jeden odbor na adresu fakulty
- uchádzať sa môžu maturanti zo všetkých typov stredných škôl
- poplatok za prijímacie pohovory je potrebné uhradiť poštovou poukážkou 
do NBS na číslo účtu 70009-300572/0720
- ústrižok o zaplatení poplatku nalepiť na tretiu stranu prihlášky
- fakulta zašle prihláseným uchádzačom podrobnejšie  in fo rm ácie  
o prijímacom konaní mesiac pred prijímacími skúškami
- k prihláške je potrebné doložiť rodný list, krstný list, sobášny list, životopis, 
odporúčanie miestneho správcu farnosti, overenú kópiu maturitného 
vysvedčenia

Podrobnejšie Informácie sú zverejnené na internetovskej stránke 
http://www.unlpo.sk/PU/GBF/Qbf.htm

ThDr. PaedDr. Marek Pribula, PhD. 
prodekan pre vzdelávanie

B L A H O Ž E L A N I E
Dňa 2 9 .1 . 2003 sa dožil 70. rokov Ján JanočKo z Poše. Celá 

rodina mu praje veľa zdravia, lásky a Božích m ilostí na m nohé i 
blahé roky.

4.2.2003 sa dožíva okrúhleho jubilea 70. rokov Mária Ficová z Humenného. 
Veľa Božích milostí, zdravia a ochranu presvätej Bohorodičky jej vyprosujú 
manžel Jozef, s rodinou, syn Ján s rodinou, syn Peter s manželkou Gabrielou 
a vnučky Gabika, Ivanka, Marlánka.

V AS E O T Á Z K Y

Čo z n a m e n a jú  p o jm y divotvorca, 
p repo d ob ný a h ierom učenŕk?

Vincent Ivanko-Mocej, Sabinov

Slovo „d ivo tvorca" je prekladom staroslovienskeho termínu „čudotvórec", ktoré je zasa 
prekladom pôvodného gréckeho slova „thaumaturgos" Tento prívlastok nesú tí svätci, 
ktorých Boh obdaroval schopnosťou konať mimoriadne skutky, respektíve zázraky, ako 
napríklad darovať zrak slepému alebo vzkriesiť mŕtveho. V našom liturgickom kalendári 
nájdeme celkovo šestnásťtakých svätcov, ktorí nosia p rívl a sto k „  d i vofvo r c a To  neznamená, 
že nijaký ďalší svätec nebol obdarovaný milosťou urobiť zázrak, avšak u spomínaných 
šestnástich išlo o osobitne výraznú črtu, ktorou sa stali známymi medzi kresťanským ľudom.
Slovo „prepodobný" je prekladom staroslovienskeho termínu „prepodóbnyj", ktoré je zasa 
prekladom pôvodného gréckeho slova „hosios". Celá táto záležitosťje trochu sporná, avšak 
podľa názoru väčšiny našich teológov má toto slovo význam „veľmi podobný", totiž „veľmi 
podobný Kristovi". Ide o tých svätcov, ktorí sa stali veľmi podobnými Kristovi svojím 
spôsobom života, konkrétne svojou chudobou, poslušnosťou a zdržanlivosťou od svetských 
pôžitkov, osobitne od intímneho manželského spolužitia. Sú to teda hlavne mnísi, pustovníci 
a rehoľníci.
Slovo „ h ie ro m u č e n ík "  je slovenským ekvivalentom staroslovienskeho termínu 
„svjaščennomúčenik", ktoré je zasa prekladom pôvodného gréckeho slova „hieromartys". 
Slovo „hieromučeník" teda predstavuje zloženinu z dvoch slov: zo slovenského slova 
„mučeník" a gréckeho slova „hiereus". Kedže gréckym slovom „hiereus" sa označujú 
hlavne nositelia vyšších svätení (biskupi, presbyteri a diakoni), pod slovom „hieromučeník" 
treba rozumieť takého svätca, ktorý zomrel mučeníckou smrťou, pričom bol biskupom (vo 
väčšine prípadov) alebo aspoň kňazom či diakonom. Z uvedeného dôvodu patrí prívlastok 
„hieromučeník" napríklad aj otcovi biskupovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi, nám všetkým 
osobitne blízkemu.

o. Mgr. Marcel Gajdoš 

Aj na Vaše otázky, na ktoré by ste radi poznali odpoveď, čakáme na našej adrese.

P O Ď A K O V A N I E
Ďakujem kňazom našej gréckokatolíckej cirkvi, všetkým príbuzným, 
priateľom, známym a bývalým študentom, ktorí odprevadili na poslednej 
ceste môjho milovaného manžela prof. Konštantína Leukaniča.

Vičnaja jemu Pamjat! 
manželka Ľudmila a ostatná smútiaca rodina

Exercičný dom s v. Ignáca v Prešove
ponúka tieto termíny duchovných cvičení:

3. - 6. február: ( 3-dňové: Dať životu zmysel, R Grelsiger SJ),
7. - 9. február: (2-dňové pre gymnazistov, R Šuppa SJ),

1 2 .-1 6 .  február: (4-dňové, R Mydla SJ),
13. - 16.február: (3-dňové: Učiť sa rozlišovať -  vyznať sa v sebe,

R Árvai SJ),
3. - 9. marec: (6-dňové pre rehoľné sestry a rehoľníkov, R Greisiger SJ),

19. - 23. marec: (4-dňové: Odpustiť druhým i sebe, R Mydla SJ),
24. - 30. marec: (6-dňové: Čo s krížom a utrpením, R Árvai SJ),

27. - 30. február (3-dňové: Ako si usporiadať život, R Greisiger SJ),
1 . - 6 .  apríl: (5-dňové, R Mydla SJ),

3. - 6.apríl: (3-dňové: Dať životu zmysel, P Grelsger SJ).

Jednodňová duchovná obnova pred Velkou nocou:
8. apríl: (R Šuppa SJ),
9. apríl: (R Árvai SJ),

10. apríl: (R Greisiger SJ),
11. apríl: (R Mydla SJ).

Prihlášky a in fo rm ác ie  na tel. čísle: 051/7460511, fax.: 051/7460532, 
e-mail: e dsi.D O @ stonline .sk
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